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శ్పన్దాగాదిత్యా gg 5 క్యుదధికులనగా వాయు 
ns 

విద Se రితి రదితిసుతా మాతర శ్చణ్జికా ద్యాః వ. 

"వేదా స్తీర్థాని అక గణ వసు మునయః పాను నిత్యం (గ గహో శ్చ మా 

నునవే అతత! శంకా కాయ పశాశనాయ ససుతెయ 

బాణ'కాన్ట్రియ చ వఐదుపే. నమా౭ స్తు సు నయకాన్ర్రక ర రృభ్యః 
వెం 

సకలార్జకా 'స్రసారం జగతి 'సమాలాోకి 'విష్ణుశ క్ర దకొో 

త శః పళ్బఖి 
Et) చ్నకార సుమనోహ

రం శా స్త్రమ్. 
గ 8. 

త దృథా౬నుగ్రాయకే. అప్పి దాతీణాక్యె జనపదే మహిలావోప్యం నామ నగ 

రకు. తశ సకలార్థి కల్బ(దోమః (ప్రవర నృప ముకుట మణిమరీచి మజ్జరీ చయ చర్విత చర 

అధయముగలః సక లక భాషారజ్ఞతో ౬వర
 శ్త్లక్త్ ర్నామ రాజా బభూావ. తేస్య త్రయః పుత్తావుః 

పరవుదున్తేధసో బహుళ క్రి రక
్తి కి రన సకం శ్వేతి బభూవుః అథ రాజూ తాజా 

కాయనినుఖా న నాలోక్య సచివా నాహారాయ (ప్రోవాచ: భో జ్ఞా జాత మేత ద్భృవద్మి గ్య 

నమ తే పుత్తాాః కాయువిముఖా వివేక రహిశా శ్చ త చేతా శో మే మహాదపీ 

రాజ్యం న సౌష్యా మూవవాతి. అథవా
 సాథ్వాద ముచ్యతే. — 

ఆ 

Wr 3 అజాతే మృతే మూన్జా లాం వమృు
తాజాతే సుతౌ వరమ్. 

స యత సె 'స్వల్పదు*ఖాయా యావజ్జీవం జడో దేోాత్ 
.. రేం 

చరం గర్భ(సావోః వర మృతుహ వైవాఫినననక్కు. 

చరం జాతే (తో, వర మహి-చ కానె చె శ్రీవ. జనిత” 
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శ ఎ ప్ ధా వి అధ యో వరం నన్ధ్యా భార్యా వర మపిచ గర్భేషు వసతి, 
ర చావిద్యాకా రూప (ద్రవిణ గుణ యుకో ఒపి తనయః, చ్, 

కిం తయా (క్రియతే భేన్వాయా న సూతే న ద్యుదా, 
వో ఒర్థః పు పుక్రేణ జూతేన యో నవిద్వాకొన భక్తి కిమాక్, 6. 
వర మిహావా నను మరణం ప్ మూర ర్ట్త్వం కుల ప (పనూత స్య; 

యేన విబుధజనవుభ్యే -జారజ ఇవ జతే మనుజ$, త 
గుణిగణగణనార మే న. పతతి క్షఠినీ స స సమ్మ్మమా యన కషి 

శే నామ్నా యది సుతిన్సీ వద వ్యా కీద్బనీ భవతి, 8. 

త జేతలేసాం యథా బుద్ధి ప్రకాకో భవతి తథా కోఒప్యుపాయో ఒ౬నుష్టీయతామ్, 
అత్ర చ మద్దత్తాం వృల్తి క్ ల పల్లితా నాం పశ తీ తిస్టతి, తతో యథా 
మమ న! సిద్ధిం యాని కథానుష్టీయతా మితి, తతెక; 'ప్రోవాచుః వాక డవ. 
దా్వ్యాదళభి ర్వవై షెా ర్యా కరణం శ్రూయకే తతో ధర రృకాస్తాంణి మన్వాదీని, ల 
ణి ఇాణక్యాదీని, కామకాస్తా9ణి వాత్సా నయనాదీని) ఏవం చ తతో స్ కామకా 
స్వాణి జ్ఞా జాయ చే, తేతః (ప్రతిబోభనం భవతి. అభ తన నృధ్యతో సుమతి ర్టైమ సచివః 
పొవా: __*అశాశ్వతో లయం జీవి వితవ్యవిప యః, (పభూతకాలక్ఞేయాని శప్టాదిశాస్తాంణి, 
త్ర తం క్నేపమ్మాత్రం కా కాత కి్ఖ్చ దే తేషాం (ప్రబోధనార్థం చిన్య తామ్. ఊ క్షణ; 

ఆన_న్లపారం కిల శాత్రుకాలు, స్వల్పం త థధాయు, రృవావ శ్చ విఘ్టైః, 
సారం తతో గ్రావ్యా మవాస్య ఫల్లు సాంసె సె ర్యథా శీర మీచామ్బునుధ్యాత్ 9. | 

త డ్రా ప్పి విష్ణుళన త నాము ' డ్రాహ్మణః " సకలకా _స్త్ర్రపారజ్ఞకః ఛా త్త్య్ర'సంసది 
లబ్దకీ_రః. క సమర్చ రతాక్రా, స నూనం Ga క్ప్రబుగ్ధాకా కరిష్య తీత స 
రాజూ త దాకర్ష్య విష్ణుళ రాణ మాహూయ (పోవాచ్చ “భో భగవకా! sue 
ముతా నర్భశా(స్ర్రం (పతి (డ్రా గ్యథా అనన న్యసదృళాక విదధాస్కీ తథా కురు, త దనా 
త్వాం శాసనళ తేన యోజయిష్యామి. ౫ అధ విష్ణుళర్థా తం రాజాన మూచ్చే (దేవ! వ 
యతాం మే తథ్యవచనమ్్స్ నాహం విద్యావిక్రయం శాసనళళతే నాపి. కరోమి; పున శే 
తాం _స్టవ పఫుత్తాా వ్యాసప కున యది నీతికాస్త్రజ్ఞాకా న కరోమి తత; స్వ నామత్యా 
గం కరోమి. కిం బహునా, (శ్రూయతాం. మ మైప సింవానాదః. సాహ వా. మద్ద లెఫ్రు ర్చ 

వీపి. మ మాళీతివగ్గ ద్ద స్య చ్యావృ క్రసశ్వేన్ది )యార్గన్య " న కిబ్లో దస్థైన (పయోజనం, కి న్తు" 
. స స్టర్లం స్వరస్వతీవిసూదం కరిష్యామి, త్ర ల్లిఖ్యతా సరన, దివ. 

సక య దనం షణ్యాసాభ్య న నే తవ పుత్తాంకా నయశాస్త్రం (పతి అనన్య సద్భశాకా 
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కథాముఖమ్, ౨ 

న కరిష్యామి తతో నార్హతి జేవో డేవమారం సనర్శయితుం. అథా౬ సౌ రాజా తాం 

క 

సాదరం తా న్కు_మారాకా సమర్చ్య పరాం నిర్వ్యృతి మాజగామ. విష్ణుళర్త ఆాాంరైవ్ తా 

(బాహ్మాణ స్యా'సమావ్యాం (ప్రతిజ్ఞాం (శుత్వా 'ససచివ; (ప్రవ్బాప్లో విస సృయాన్విత సై 

నాదాయ తదర్థం మి_త్త్రభేద మి త్తంప్రాంప్తి కాకోలూకీయ లబ్ధ ప్రణాశా ౬సపరీతీతకార 

కాణిచేతి పఖ్బు తన్నాాణి రచయితా పౌఠితా సై రాజఫుత్తాాః. తే ఒ౬పి తా న్యధీత్య 
మాస పక్కేన యథోక్ర్తాః సంవృత్తాః, తతః (పభ్చ త్యేతథ్. పష్బుత న)కం నాను నీతి 

కాన్ర్రం బాలావబోధ'నార్థం భూతలే ప్రవృత్తమ్. కీం బహునాకి 

ఆదీ కే య ఇదం నిత్యం నీతిశాస్త్రం, శృణోతి చ 

న పరాభవ మాప్పా్హీతి శ(క్రాదవి కదాచన, జరి 

| ఇతి కథాముఖమ్. Ww 
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మిత ఖే ద త నమ్. 
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అథా౬కః (పా (ప్రారభ్యశతే మి త్త్రభేదం నాను ప్రథమం త స యస్యాటలయ 

మాదిముః న్లోకఃం a 

న మహా౯ న్నేహః సింహగోవృషయో ర్వ నే 

పిళునే was జమ్బుశేన వినాశితేః, 1. 

తద్యథాను (శూయలే తె అస్సి దాతీ.ణా ల్యే జనఫజే మహిలారోప ప్యం ee నగ 

రమ్. తత ధర్లోపార్టి తభూరిపిళవో వర్గమానకిో నామ వణీక్చొతో బభూవ స్య 

కచాచి (చాత శయ్య్యారూశై స్య శ్ సముత్ప న్నా; య త్పరిభూ కేఒపి వి లే అర 

పాయా క్ట ననీయాః క _రృవ్యా శ్చతి. యత ఉఊ క్త ఇ 

న హిః తద్విద్య తే కిఖ్చి ద్యదరే శీన న "సజ ద్ధ్యతి 

యళ్వే న మతిమాం స్తస్తా. దర్భ ప. (పసౌధయేత్. 2. 

_యస్యాస్థా స్య మిత్రాణి, యస్యా్థా కస్య కార్థవాల 
యస్యాగ్థాః స స ప్రమాకా లోకే 'యస్యాస్ధా కిస చ పణ్ణితేః ల్. 

న సా విద్యా న న తద్దానం న కుత భువన న సౌ కలా 

అగ్ధార్భిఖి ర్న కక్భాళ్యం ధనినాం యన్న గీయకే. డు 

త prey హి ధనినాం పరోగెప్ స్వజనాయ తే. 

sg ws సర్వదా, దుక్టనాయ లే. ర్ం. 

అన్జేభ్యోగాప్ కి చని వృద్దేభ భః సంచ్చ తేభ్య శ సక స్తతః 

ప్రవర రశ స (క్రియాః సర్యాః పర్వ కేభ్య ఇ వాపగాః 6. 

పూజ్యతే యద వూజ్యో అప్పి యదగమ్యో౭పి గమ్య లే, 

వస్ట వలే య దవమ్యా౭పి స (ప్రభావో ధనస్య చ. 7. 

ఆశనా దిన్ని న్లి 9 యాణీవ స్యుః కార్యా ణ్యఖిలా న్యప్క 

ఏతస్తా త్కా-రణా ద్వి కం సర్వసాధన ముచ్య తే, కి. ' 

అగ్థార్ళీ జీవలోకోఒయం శ్మశాన మపి సేవతే, 

త్యక్త్వా జనయి'తారం స్వం నిఃస్వం గచ్చతి దూరతః. క 

గతవయసా మపి పుంసాం యేహా మస్ధా భవ నీ తే ese, 

న 3 ల్స్ న్ననా జ చ రూ న మే వం అంగ 

అన తు యే తానా వృద్ధ ర యావనసనథలటివు స్యుః ॥ 10. 



> 

మే త భేదత న మ్, * 
ఇ 'ఆ P= 

సా వార్థ పురుహిణాం పుడ్భి రుపాయై ర్భవతీ;__భికయా, నృపసేవయ్యా కృషి 
కర్ళణ్యా విద్యోపా రేస వ్యవహారేణ చృ వణిక్కర్మణా వా. సర్వేపా మవీ తేషాం 
న ల్ల త స ఖా న కం 
'వాణీజే ని న. | స్యాం . డా క్షు యాతె 6: 

కృతా భికొశక, ర్వితరతి నృపో సూచిత మహో ! 

కృషిః క్లిష్ట విద్యా గురువినయవృ త్య్యాతివిపషమా, 

కసీ దా శ్ఞారిద్యం పరక రగత (గ్రన్ధిశమనా, 

న్న్న మనే న్య వాణిజ్యా త్కామవీ పరమం వర్తన మిహ, 1l. 

ఉపాయానా ఇషా సశ్వేహా ముపాయ; పణ్య'సం(గ్రహాః 

. ధనార్భం శస తే పక్క _స్టదన్యః సంశయాత కః. 12, 

తచ్చ : ణీజ్యం స ప్తవిభ మర్టాగమాయ స్యాత్ , తద్య థా: క క్ట, 

hw, పరిచిక గాహకాగమో, మిథ్యా[క యేక హ్ దేశా నరా 

ఊ కణ. ప పక్యానాం శా పణ్యం కి మని చెర కాబ్బు నాదిఫీః 

య _క్రకేన చ య త్కీ తం త చృతేన ప్రదీయతే. 18. 

ఇ నిక్నేపే పతితే వార్యే (స్ట. సాతి స్వదేవతామ్ 
స నిజ్నేపీ (మియతే తుభ్యం (ప్రదాస్యా మ్యుపయాచితెమ్, 14. 

కాష్టికకర్తనియు క్షః (శ్రేక్టీ చిన్హ్నయతి చేతసా హృష్టః 
జ్య అసం ల లప గాం ల్ వసుధా వసుసంపూర్జా మ యాద్య లా క్ మ నన 15. 

పరిచిత మాగచ్చ_న్టం (గావాక ల న విలోక్యాల సా 

సృాష్యతి తద్ధనలుద్ద్ధ" యద్వత్పు తేణ జాతెేన, . 16. 

అన్యశ్చా, పూళ్ణాపూన్లై మాసే పరిచితజనవష్బు నం, తథా నిత్యమ్ 

మిథ్యా [క్రయస్య కథనం, (ప్రకృతి రయం స్యాత్ కిరాటానామ్. 11, 

అననం — ద్విగుణం (తిగుణం ప్ త్తం భాణ్ఞ క్రయవిచత.ణా; 

(పాప్పువ న్తుష్ణద్యమా ల్ల లోకా ng నరం గతాః, 18. 

బ్ర|| ఇ క్యేవం సమ్పగిధార్య మథురాగామాని భాజ్జా న్యాదాయ శుభాయాం తిథౌ 
ఈ 

గురుజనానుజ్ఞాతః సురథాధిరూరకః (పరః. స్య చ మజ్జలవృష భా సజ్జీవక నస్టక నా 

మానా గ్నహోోత్చ్పన్నా ధూర్యోఢాశా స్మి కా తయో రేక సక్జీవకాఖి ధాన యమునా . 

కెద్ళ మవతీర్ణః సన్ పజ్క_వూర మాఫాద్య్ స్థలితచరణో యుగభజ్బం విధాయ నిష సాద, ౫. 

ఆభ తం తదవస్థ మాలోక్య వర్గమానః పరం విషాద మగమత్ తదర్థం చ న్నేహార్ట్ర 

హృదయ శ్రీ, రాత్రం (ప్రయాణఛజ్ఞ మకరోత్ + అథ తం విషజ్ఞమాలోేక్య సారిక. రఫిహీ 

a 

టో చె 



‘fo wf 

పఖ్బత క్ర మ్, 
శ్ 

తమి ఈజ్చో (శేస్టిన్ ! క్'మేవం వృపఖ స్య కృతే సీంపావ్యా ఘ్రసమాకులే బహుపా 
శ జ, జ స అర్య కాం ర జ 

న స్వల్పస్య కృతే భూరి నాళయే న్మతీమా న్న రః; 
ఏత జే వ్మాత్ర పాజ్టిత్యం యత వల ద్భూరిర క్షణమ్. ౨ 19+ 

అథాసౌ త దవధార్య సంజీవకస్య రమోపురుషా న్నిరూప్య శేవ సార్ధం నీత్వా 
(పిత, ఆభ రకాప్రురుసా అపి బహ్వాపాయం తద్వనం విదిత్వా 'సంజీవకం పరిత్యజ 
పృష్టుతో గత్వా అ న్యేద్యు సం సార్ధవాహం మ థ్య్యాహు,.__ “స్వామిన్ ! మృతో౭౬ సౌ 
సంజేవకో ఒస్మాల్సి స్తు సార్గవావా స్యాఫీష్ట ఇతి మత్వా వహ్ని నా సంస్కృత ఇతి త 
చ్చులత్వా సార్థవాహ; కృతజ్ఞ తయా న్నే హార్ట్ళ హృదయ స్త స్యార్ట వ్రటెపొ కక్రియాః వృ 
పోత్స్న గ్రాదికా; సర్వా శ్చకార్మ సంజీవకో ౭₹_ప్యాయుః కేషతయా యమునా "సలిల మి; శ్శరతరవ్యాతె రాప్యాయితశరీకః క బ్లో ద ప్యుల్ణాయ యమునాకట ముపపేజ్మే తత మర కతససద్చళాని చాలతృణాంగాణి భ క&యమాణః కతిపమై రహాగేఖి క రవ్పవభ్థ వ పీన 
కొకుబూ న్సలచాం శో సంవ త్తః, (ప్రత్యహం వల్శీక శిఖరా(గాణి శృద్రా ఫ్యాం విచార యక గజ్జ న్నాస్పై సాధు చెదముచ్య తే: వ 

ఆరతీతం తిస్టతి దై వరక్షితమ్స్ సురక్నీతం దైవహాతేం వినశ్యతి, 
జీవత్యునాథోే౭పి వనే విసక్టితలజ కృత పయత్న్నో ఒపి గృహౌ వినశ్యతి ౨0. 
అథ కదాచిత్ పిజ్తలకో నామ సింహ: సర్వమృగపరివృతః _పిపాసాకుల ఉటక' పానార్థం యమునాతట మవతీర్ష ; సంజీవకస్య గమ్మోరతేరర+వం దూరాజే వాళ్ఫ్ళణోత్, తచ్చుత్వా2 తీవ వ్యాకలహృదయః ససాధ్వసస మాకారం (పచ్చాద్యవటకతలే చతుర్మ్ణ లావస్థా"నె నావస్థ్రిళే;, చతుక్శజ్ఞులావస్థా నం త్వీదమ్:_సింహాః, సీంహానుయాయిన్క కా కరా కింవృతా ఇతి, అథ తస్య కరటుకదమనక నామానా ద్వౌ సృగాలా వున్ది సుతే | భహ్లాధికాకా సదానుయాయి నా వాస్తామ్ తౌ చ పరస్పగం మ న్ర ఏయే తే, తత్ర దవుసకోఒ బవీత్, “భద కరటక్క అయం తావ దస్మత్ స్వామి వీజ్హలక ఉఊదక్యగవా కాార్థం యమునాక'చ్చ మవతీర్య ఆ 

హార-వనాం విధాయ దౌర్యనన్యే నాఖిభూతో౭(త వటతలే సిత: కరటక ఆహా, ను (దు కీ మావయోా రచనే వ్యాపానేణ! ఉక్తం చ యత్ 

అవ్యాపాశేషు వ్యాపారం యో నరః కరు మిచ్భతి ద 
స పవ నిధనం యాతి కీలాశశ్చాటీవ వానర, : 21], 

దవునక ఆహ కథ షే కత? సోపి బపీల్. 1 ఈ హా 

త స కిం నిమి త్రం పిపాసాకులో? పి నివృత్య వ్యూ * 

Rr en స్తా వై 

నవ న 



ము త 
షష గ్ర భేదత న మ్, కు శ. 2 

కథా౧ క్రగది- తణనికని 
అస్సి కహి ంక్చిన్నగ రాభ్యాశే శేనాపి వణిక్సు త్రే)ణ తరుష్య్ఞూమధ్యే చేవతాయ 

తనం క్ట మాక కః తత్ర చ యే కరకర స్థపత్యాదయ _స్టే మ'ధ్యావ్నా వేలాయా 
మాహా రార్థం నగ భమరక్యో గచ్చ_ని. అథ క దాచి క్ట _తానుషజ్టికం చానరయూాథ మిత శ్చే 
తళ్ళ్చ పర్మిభ్రమ =ాగతము. త తోక స్య కస్యచి చ్భిల్పి సూఒర్ధస్ఫాటితో ఒజ్లనవృకుదా 
తోమయ సమ్మ ౩ ఖదిరకీలకేన మధ్యనిపా తేన తీష్టతి, ఏతసిన్న _న్లకే తే వానరా స్టరు 
శిఖర (ప్రాసాద శ్చోజ్రణారో పర్య _న్తేషు యశేచ్భం క్రీడితు మారబ్ధాః. ఏక శ్చ తేషాం (ప్ర 
త్యాసన్న మృత్యు శ్వా పల్యా _క్తస్నీ న్న ర్ధ్ర స్ఫాటిత_స్తమ్ఫ ఉపవిశ్య పాణభ్యాం కీలకం 
సంగ సవ్య యావ దుత్పాటయితు మాశేభ్గీ తావ _క్రస్య _సమ్భుమధ్యగ తవృపషణస్య స్వస్థా 
నాచ్చలితకీలశేన య ద్వ్వృృత్తం త తాన నివేదతమ్, అతోఒవాం (బ్రవీమిీఅచ్యా పా 
"అేస్వి” చి. ఆదజదెనా రృృమీత శేష ఆహారో౬ స్ట్యేవ, త త్కి_ మెనేన వ్యాపానేణ! 3) 

దమనక ఆకా లేత్ కిం భవా నాహారార్జీ+ కేవలమ్! తన్న యు కమ్. ఉక్తం చ; 
జుఎపహ్యాదా ముపకారకారణాత్ ద్విష తా మ ప్యపకారకారణాత్ . 
నృృపసంశ్రయ ఇప్యు తె బుద ర్జరం కోన బిఛ_ర్ధి కేవలమ్. 22, 

కిబ్బు--- యయన్మీ న్లీవతి జీవన్ది బహావః సో౭(త్ర జీవత్సి 
వయాాంసీ కిం న కుర్వన్తి చ్బూ్యూ సోదర పూరణష్? వతి. 

త థాచు-___ యముడ్జీవ్య లే కణ మపి (పథితేం మను మై . 

డి పకన కె ర్యవిభ వాదిగుకై; సమేతమ్ 

త -న్నామ జీవిత మినా |పవదని తజ్ జాః, 
త్త స. జీవతి చిరం = బలిం -చ భుజ. er 24, 
హాము నాత్తనా నచ పరేణ చ బన్ధువ రే 

డొెనే దయాం న కురుతే నచ మర కవే 
కిం తస్య శజీవితఫలం హీ మనుష్యులే శే 

కాకో౭.పి జీవతి చిరం చ బలిం చ భు క్క. 25, 
చుసూ రా స్యా త్కుునదికా సుప్రూరో మోసి కాల్ల లి. 
సు నన్తుష్ట్రః కుప్రురుషః స్వల్ప శే. నాసి తుష్యతి, | 26, 

కిల, --- కిం తేన జాతు జాలేన మాతు ర్యావనహారిణా 
ఆతోజాతి న యః స్వస్య, వంశ స్యా( ౫ ధ్వజో యథా. . 27, 
పఠెవర్పిని సంసారే మృతః కోవా న జాయ? | 

ఖే జాత స్తు గణ్యతే సోట్యత్ర యః స్ఫురే చ్చ (శియాధికః, . 28 
ఇ న ఇ 

చ జా ళ్ ర్ట 
ణా వ్ 



ఛా పక్బత పూ 

కిబ్బు,---- సంజాత స్య నదీతీరే త స్యాపి కృణస్య జన్మ సాఫల్యమ్, 

య త్సలిల మజ్జ్ఞనాకుల జన హస్తాలమ్బనం భవతి. 29. 

తథా,  సిమితో న్న తేసజా రా జనసన్తాపహారిణ; 

జాయే ఏరలా లోశే జలదా ఇవ సజ్జనాః. 80+ 

నిరటిశయం గరిమాణం లేన జనన్యాః స్మ త ల న్లి విద్వాంసః 

య త్కనుపి వహ తి గర్భం మహాతా మపి యో గురు 81, 

అరి శ్రక్రో౭పి జన స్తీకస్కి)యాం లభ తె 

. సన్న _న్ల న్దర్దారుణి లజ్హ్యో వహీ ర్న్నతు జ్వలిత: వ లిల్లి, 

. కరటుక & అహా: త తావ ద్యపధాన్నౌ తే తి మావయో రనేన క్ష 

అపృష్టోఒ(తాాపథద్ధా సూ యో ఆకే రాజ్ఞః ప కద్ధ! 

i న కేవల ముర లభ్థ తే త -చ విడమృనమ్. |. రతి... 

తథాచ్త-- వన స్తత (ప్రయో క్తవ్యం. య।తోక్త కం లభతే ఫలకు, 

స్టాయా భవతి ఇ చాత్య_స్ష నం రాగ: శుక్లప ఏ యథా, 84, 

దమనక అన్యా మా మైవం వద. 

?ఇవ్రధానః (పథాన నః న్యా త్నేవతే యిది పార్టి వమ్, 

(శథానో ఒప్య(ప్రధానః స్యా ద్యడి సేవావివర్ణి ల 85" 

ఊ_క్షష్నా,— ఆసన్న మేవ నృపతి ర్భజ తె మనుష్యం 

విడ్యావిహిన మకోలీన మ సంస్కృతం వా; 

(పాయేణ భూమిపతయః (ప్రమదా లతా శ్చ 

యః పార్ళ తో భవతి తం పరివేష్టయ గని, చ 86. 

తథాచృ= కోషప్రసాద వస్తూని యే విచిన్వ ని సేవకాః. . 

అ చి వః పళ్ళ్చా పూ న మపి ae వన్, 817. 

పద్యావ తాం మే తాకా నాం శిల్ప షక నుశాలినాక్ 

సేవావృ త్రిపిడాం చైవ నాశ్రయః 'పౌర్థివం వినా నీకి. 

యే జాత్యాదిముసోత్సాహో ననేన్రాాన్నోపయా ని చ 

తేషా మామరణం ఖిమూ (ప్రాయశ్చిత్తం వినిష్యితమ్. . 89. 

యే చ (పాహు రురాశా సూ దుశారాధ్యా మహీభుజః 

(పమాదాలస్యజాజ్యాని ఖ్యాపితాని నిజాని _లెఃః 4U. 

సరా నాష్టా న్చజా నింహా క్ట ప్వోపాయై ర్వశీకృతాన్ 

రాజేతి “కియతీ. మాత్రా ధీమతా మ(ప్రమాదినామ్ | “4, 



మి త శీదత న మ్, క. జ I 
(mw! 

రాజాన మేవ సం శ్రిత విచా న్యాతి పరా జ్ఞతి్, 
వినా మలయ మన్య(త్ర చస సరన (పరోహాతి. శీ, 

థధవలా న్యాతప తాంిణి క ల ళో వుమోరమా; 

సదా నుత శ మాతళ్ళైః (ప్రసన్న సతి భూపతె. 48. 

కరటక ఆహా: . “అథ భవా న్కిం క క రూామచాకః” సో౭(బవీత్ అ ద్యాస్య 

తమో పీజ్ఞలకో ఫీత్రో. భీత పరివార శ్చ'వర్తళె, త దేనం గత్వా భయకారణం విజ్ఞా 

య స్టివిగ్రవా యా నాసన సంశ్రయ బై దై. (ధీభావాశా మేకత మేన సంవిధా స్వే.” కోర 

టక ప్ర, “కథం వే త్తి భవా న న్య ద్భృయావిస్టో లయం స్వా మోతి?౫ సో౭(బవీత్ — 

“జ్లేయం క్తి _మ్ర! యతః ఊ కంచ 

. ఉదీరితోర్థః పళు నాపి గృవ్యా తే; న; పాయా శ్చ నాగా శ్చ వహా స్స్ ని చోదితా;ః; 

అనుక్త మ ప్రూవాతి పజ్జితో జనః పశేజ్జితజ్ఞానఫలా వ్ అః 44, 

తథా చ "ఇం మనుఇ--- 

ఆకార్టై రిజ్హీతె ర్హత్యా చెప్పయా భాషణేన చ 
"నేత్రవక్త౦ వికానై శృ లత్యుతేఒ_క్షగణతం మనః, 4ర్. 

త ద ద్యైనం ఛయాకులం (ప్రాప్య 'స్వబుద్ధి ప్రభ? వేణ నిర్భయం కృత్వా వీకృత్య చ 

నిజాం సాచివ్యపదవీం సమాసాదయిష్యామి. ౫ కరటక ఆహా:-__“ అనభిజ్షో భవాకా నేవా 

ధక రృస్య, త త్కథ మనం వశీకరిష్య సి 2? 

సో౭బవీత్ . —“కథ మహం నేవా నభిజ్ఞః ! | మయా హి శాతోక్సై (క్రీడతాఒ 

భ్యాగత సాధూనాం నీతీశా నం పఠతాం యచ్చురితం సేవాధర్త్మస్య మా హృది 

స్థానీళం (కూయ తామ్. తచ్చేదమె._ 

సువణ౯ఫుపష్పి తాం పృథ్వీం విచినగన్సి నరా 'న్ర్రుయః 

శూర శ్వ కృత విద్య శయ శ్చ జానాతి సెవితుమ్. 46. 

సా సేవా యా (ప్రభుహితా (గ్రాహ్యో వాక్యవి శేషతః, 

ఆశయే త్పార్థివం విద్వాం స్తద్ద్వాళే శైవ నాన్యథా, 47, 
యో నవేరత్తి గుణా న్యస్య న.తం నేవేత పజ్జితః, 

న హీ తస్తా తృలం కిఖ్చిత్ సుకృషపై దూపరా దివ... 48. 
ఫ్ “wo 5 9 5 హ్ . తగ? (ద్రవ్య(పకృతి వాసనసోాటవ్ నవ్యః సెవ్యగు ణాన్వితః; 

న్ భవ త్యాజీవనం తస్తా తలం కాలా నరా దవ్. 49, 

అపి' స్థాణువ డాసీనః శుష్యుకా పరిగతః తుధా, 
నా! వర ఎలి ఇద మిం న ఇ న త్వ బా నోల మ సల. ద్వ ్తి మోలాతి 'పజ్ఞతః. . 50. 



౧0 పః న 
ప త 

సేవకః స్వామినం టబ్వేష్టి కృపణం పరుపాతు.రమ్, 
త ఆ = 1 ఆత్తానంకింసన ద్వేష్టి సేచ్యా సేవ్యం న వేత్తి యః, 

య మాకిత్య న విశామం కంధార్తా యా_న్హి సేవకాః 

సో౭ర్క_వ న్న్న పతి స్యాజ్యః సదాపుప్పఫలోఒపి సనన్. 

సాజమాతరి జేవ్యాం చ కుమారే ముఖ్యమ చ్ల్రతి 

 పురోహీతే ప్రకీహాశే సదా వ్చేత రాజవత్. 

జీ వేతి (పృబ్రువక్, (పోక్తః కృ త్యాకృత్య విచక్షణః 

కరోతి నిర్వికల్పం యళ స భవే (దాజవల్లభ 8 

(పభుప్రసాదజం విత్తం సుష్మా శ్రే యో నివేదయేత్. . 

వస్త్ఫాద్య ఇ దధా త్యళజ్లై స భవే (దాజవల్ల భః. 

అ న్ట్షప్రురచశై స్పాధ౯ం యో న మరన్ట్రీం సమాచశేత్, 

న కలతే ర్న శేక్ట్రస్య, స భవే (చాజవల్లభః. | 

ద్యూతం యో యమదూతాభం, హాలాం హాలాహలోపమామ్, 

ప్యే ద్దారాకా వృతా రక స భవే (చాజవల్లభః. 

యుద్ధకాలేల[గ్లగో యః స్యాత్ సదా పృస్థానుగః ఫులే 
(ప్రభో వ్ రాశితో సహావ్మ్యే స భవే (దాజవల్లభ 8. 

సమ్మ తోఒ౬వాం విభో ర్నిత్య మితి మత్వా వ్యతి క్రమేత్ 
కృచ్చ స్వపీ న మర్యాదాం స భవే (ద్రాజవల్సభః, 

ద్వేషి చ్వేషపరో నిత్య, మిస్టానా మిష్టృకర కృత్ , 

మూ నరో నరనాథస్య స భవే (దాజవల్ల భ 8. 

(పోక్తః (ప్రత్యుత్తరం నాసా విరద్టం (పభఘణా వయః, 

న "సమీపే వాస త్యుమైఖి స భవే (దాజవల్ల భః, 

యో కణం శరణం తద్వ న న్యతే శ్రయవర్టితః; 

(ప్రవాసం స్వపురావాసం స వే (దాజవల్లభ౩. 

న కుర్యా న్నరనాథస్య యోషిద్భిః “నవా సజ్జతిమ్స్ 

న నిన్హాం న వివాదం చృ స భే (దాజవల్ల భ 8.౫ 

తావ దుచ్య తామ్.” దమనక ఆహా: 

డ్ త్తరా దుత్తరం. వాక్యం వదతాం సమ్బ9జాయలే, 
సువృష్టైగుణసంపన్నా ద్భీజా ద్భీజ మి వాపరమ్, 

జా 

ఫా 
{ న్ ళ్ ఐల 

51. 

ర్ి, 

ర్తి. 

రక, 

ర్ర్, 

56.. 

ర్, 

రతి. 

59. 

60. 

we 

61- 

62. 

63. 

కరటక ఆవాః.అథ భవాం స్పక్ర గత్వా కిం తావళ్ (ప్రథమం వక్యుత్సి తతొ 
వు 

64, 



కా 

అపాయసస్టర్శనజాం విప ర్తి, ముపాయ 'సక్బర్థనజాం చ సిద్ధిమ్, 

మే ధాపినోూ నీతిగుణ ప్రయుక్వాం, ఫురఃస్క్యుర చీ మివ వణలోయ 
న్లి- 6ర్. 

మీ త్ర భేదత స్ర్రమ్, క ౧. ౧౧ 

ఏళకేపొం వాచి కుకవు దస్యేషాం హృది మూక వత్, 

హృది వాచి త థా౬స్యేసాం, వల్టు వల్దన్తి నూ క్తయ$, 66, 

న చానా మ్నప్రా_ప సకాలం వచే. ఆకర్టితం ముతా నీతిసారం పితుః పూర్వముత్సేజ్ష్వం 

హి నిసేవతా, 

అపా _క్తుకాలం వననం బృహస్పతి రపి బు9వన్ 

చ ఓ రో వు - 61. | 

లభ తే బుద్ధ్యవజ్ఞాన మపమాన ఇ పుష్కులమ్ం--- 

కరటక ఆసా: 

తానా 

దమనక ఆనా సత్యమే తత్ పరక; కి న్స 

గ 

భిలషి 

దురారాధ్యా వా హీ రాజానః పర్వళా ఇవ సర్వదా 

వ్యాలాకీగ్లాః సుబిషమాః కఠినా దుష్ట చేపతాః, 68. 

భోగి నః కజ్బు కావిపాః కుటిలాః టారశేప్టిశాః 

సుదుహా మ_న్హ్రీసాధ్యా శ్చ రాజానః పన్న గా ఇవ. 69. 

ద్విజిహ్మోాః (కూరక ర్యాతో ఒనిష్టా శ్చిదాను సారిణః 

దూరతోబవి ఇ షా పశ్యన్తి ని రాజాసూ భుజగా ఇవ. 10. 

స్వల్ప ను ప్యవకుర్వ ని ని యేలఖీహై పి హీ మహీపలేః 

తే వహ్మో వివ దహా హ్యాస్తే ప పతేజ్జ్ాః పపచేతసః. ~~ "Tl. 

దురాఠోవాం పదం రం 'సర్వలోకనమస్కృృతమ్ 

స్వల్పే నా ప్యపకానేణ (బ్రాహ్మణ్య మివ దుష్యతి. 72. 

దురారాధ్యాః (క్రియా "ee దురాపా దుష్పరిగ్రహాః ' 

తిష్ట న్వ్వాస ఇ వాధాశే చిర మాత్శని మ 78. 

శే 

యస్య యస్య పాశ యో భావన స్తేన లేన సమాచశేత్ , 

అను(ప్రవిళ్య మేధావీ తప మాత్శవశం నయేకత్ = 74. 

భర్తు శ్చి తానువక్రిత్వం ' సువృ త్తం బాను జీవి నామ్ 

రాశుసా శ్చాపీ గృవ్యాచ్తే నిత్యం ఛన్దానువ_ర్తిభిః. 75. 

సరుపి నృహే స్తుతివచనం, తదఖిమ లే (పేమ, తద్ది షి చ్వేహః 

తద్దానస్య చ శంస్కా అమ _న్ల్రక నం వశీకరణమ్,..- గద్రం 

కరటక ఆపహా;లాో+య బ్యేవ మభిమతం తర్హి క్వా సే పనానః సన్ను యథా 
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త్ను యుక్తం స్వామినః పూరోపార్టి తం వనం త్య కూ కమ్. యతో భేరీ వేణు వీణా 

మృ డక తాల పటహా = కాహాలాది భే దేన శా అనేకవిథా భవ_న్షి నిత సన్న శేవలా 

చ్చ క్రుయ్మాతౌ దపీ ఛతవ్యమ్, ఊ_క్టం చ 

అత్యుత్క_ కే చ రాదే చ శతా ప్రాప్తే న హీయతే 
ధైక్యం యస్య మహీనాథో న స యాతి పరాభవమ్, 112. 

దర్శితభయే౬పి ధాతరి ఫ్రర్యధ్వంసో ఛవేన్న ధి రాణామ్స్ 

నోషీతసరసీ నిదాఫే- నితరా మే వోద్ధతః సీన్థుః, * ne. 

తథా -చృ.-- యస్య న విపది విహదః సంపది ఏ వార్ష రణే న న ఖీరుత్వమ్ 

తం భువన్మత్రయతిలకం జనయతి జ. సుతం విరలమ్. డం 

తథా -రృ-- శక్తివై కల్యన bg స్య నిఃసారత్వ్యా ల్లఘీయనః | 
: జని మో మాన నహీనస్య తృణస్య చ సమా గలిః 115. 

లప్ శరం అన్య( ప్రతాప మాసాద్య యో దృఢత్వం న న గచ్చతి 

జతుజాభగణ స్యేవ రూసే తాపి పీ తస్య కిమ్! 116. 

S|" 



= లప అ 
రావా రు న్ త్ర we మ్, 

త్రచేవం జ్ఞాత్వా న మినా శై ర్యావసష్ట్రమృః కార్యః. స శబ్బమా. తా ద్భేతవ్యషమ్ు. 

€& కం శ. 
జ 

ఇ 

జ పూర్వ మేవ మయా జాతం పూర్ష మే త వ్ మేదసా 

అను (పవిళ్య పజ్ఞాతం ,యావచ్చర్శ చ చారు చు) 117. 

పీజ్ఞలక ఆవా;__ీకథ వే ము తక్. 'సోలబ్రవీత్ ._... 

రి 
దష కథా, _0ః 

క శ్చ్ నోమాయు ఛ్నామ సృ గాలః తహ మక్కా ఇతే _సతేః పరిభమ న్వ జే 
మసెైన్యద్వయ సం గామభూమి మపళ్యత్ * తస్యాం చ దుక్షు ₹ే9 పతితస్య వాయువకా ద్ర 

వీళజాఖా చ ర్ట చ న్యమానస్య శబ్ద EE మళ్ళణోత్ . అథ కుభికహృదయ శన నయానూ'స.- 

“అహో విన క న్మః త్ర జ్యావ న్నాస్య (మ శబ్దస్య దృప్టిగోచశే గచ్చామి, 

తావ దన్యతో టకమ అథవా వెత ద్యుజ్య లే సహ సైవ పీరృవైతామహామ్ వనం 
త్య కవ. ఈ క్షం చ 

భయే వా యడి వా వానే సంప్రాప్తే యో విమర్శయేత్ 

కృత్యం న కురు తే త: న్న స సంతాప మాప్పు యాత్, IY. 

త తావ జానామి క స్యాయం శబ్దః? కార్య మాలమ్ను క పిమర్శయ న్యావ నన్సం మూక్షం 

గచ్చతి తావ ద్దునుభి మపశ్యత్ . స చతకం పరిజ్ఞాయ సమీపం గత్వా స్వయ వో 

కాతుకా దతాడయళత్. భూయ శ్చ హా దచికయత్ _ “అహో చిరా చేత 
దస్మాకం మహా దో్ళోజన మాపతితమ్. త న్నూనం (ప్రభూత మాంస మెదోటఒ సృగ్భిః కుడి 
స్రాారితేం ఇ విష్యతి.” తత; పరుషచ ర్యావగుజ్రైతం త త్కథ మపి విదా నాకే శే శి టం 

కృత్వా చుంపవాస్ట్రమనా మభ్యే (వవిష్ట్రః, పరం చర్మవిదార*తో దంషాో భ బ్దః సమజుని, 

అథ నిరాశకీభూత స్తద్దారుశేష మవలోక్య శ్లోక మేన మపఠత్ “వూర్య మేవ మంయా 
శాతము ఇచి. తతో న శబ్లమా(తౌా ద్భెతవ్యమ్. 

పిజ్రలక ఆహ భే ప క్యాయం మమ సర్యోో౭పి పరిగహో భయవ్యాాకర 
పటే. పలాయితు మిచ్చతి. త త్కభ మహం మై ర్యావష్టమృం కరోమి? సో. 

(మైవ్త్ — * స్వామిన్, చెసా మేష దోష యతః స్వామిసదృకా ఏవ భవ ని 
త్యాః డూ _క్టం చా 

భృ 
అళ్వః కస్తం శాస్త్రం వీణా వాణీ నర శ్చ నారీ న _ 

పుకమువపిశేపం (కాపా భవ _నయోాగ్యా శ్చ యో -గ్యా ళం 129. 
త క త్పారయపావక్టమృం కృత్వా త్వం తావద ఎవ (పతిపాలయ యావ దపా మేత చ్చబ్ద 
స్వరూపం క్షై త్వాగచ్చామి. తత; పశ్చా ద్యథో చిత క. ఇతి, పీజ్ఞలక ఆఫా? 
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కిం తత్ర భవా నను ముల్సవా లే? స ఆహా కఠ స్వామ్యా దేశా రృద్భుఎరోట్రి ల్ 
కృత్యాకృత్య మ స్టీ! ఊ క్షం చ. 

స్వామ్యా'దేశా క్కు భృత్య స్య న భీ 'సంజూయ తే క్వచిత్, 
(ప్రవిశేన్లు నఖ మాహేయం దు స్తరం వా మహాణకావమ్, 120. 

తథా చ, స్వామ్యాదిష్ట స్తు యో భృత్యః సమం విషమ మేవ జ 

మగ్ నస సంధార్యో భూభుజా భూతి మిచ్భ్చతా? '. 122." 

వీబ్బలక ఆహా: ఆ “భద్ర య ద్యేవం త ద్దు; శివా స్టే పన్ధానః సన్తి ఇతి. 

దమనకో?. పీ తం (ప్రణమ్య సంజీవకశ బ్దాను సారీ ప్రత శే నే | 
అథ దమనకే గలే ఛయవ్యాకలమనాః ప్వొలక శ్వ న్హ నయామా'న__.__ “అపకోో _ 

శోభనం కకం మయ్య య కస్య విశ్వాసం గ 'శ్వాశాభి పాయో నివేదితః. కదాచి 

ద్దమనకో ౬ య ముభయ వేత సో Gas మ మోపరి దుప్టబుద్ధిః స్యా దా కార 
శ్వార్. డ్ క్షం చ... . 

యే భవన్తి మహీపస్య సమ్మానితవిమాని తా; | 
. యతన్తే తస్య నాశాయ అల సర్వదా. 122. 

త తావ దస్య చికీర్ష తం వేత్తుం స్టానా నరం గత్వా (ప్రతిపాలయామి. కడాచి దమ నక 
స మాదాయ స. వ్యాపాదయితు మిచ్చతి. డా కం మస ( అయిట్ల 

న వధ్య నే ప్యావిశ్వస్తా బలిఖి ర్టుగ్చలా అపి, 

విశ్వస్తా _స్ట్వేవ వధ్య నే బలవన్లో ఒవీ దుర్చలైః.  ... 12శి. 
బృహస్ప తే రపి (పాజ్లో న విశ్వానే (వజే న్నరః, 
య ఇచ్చే డాత్మ నో వృద్ధి మాయుప్యం చ సుఖాని చం 124. 
శపథెః సంధిత స్యాపీ న విశ్వానే (వజే (ద్రిపోజ . 
రాజ్యలాభోద్యతో వృతః శృ కేణ శపశథ్రె ర్ల్రృతః, 125. 
న విశ్వాసం వినా శతు ్టే శేవానా మపీ సద్ధ్యతి, 

విశ్వాసా త్తి9ద కే నేంణ దిశే రత పి చారిత;ఎ” “౨26. 

ఏవం నర వతారర్ద నై సానా నరం గతా దమనక మాగ్ద మవలోకయ "న్న్న కాకీ తహ్ఞైం 

దచునకో౬పి సంజీవక సకాశం గత్వా వృషభోఒయ మితి పరిజ్ఞాయ హ్యాషషన్లా 
వ్యచి లే —“అహో, శోభన మాపతితమ్. అనే నెతస స్య సంధివిగ్రవాద్వానేణ మము 
లన! ళో భవిష్య తీరి. ఉ క్తం చ 

న కాలీన్యా న్న్న సౌహోగా న న్న పో వాశ్యే (ప్రవర్త రతే 

మ న్లిిణాం, యావ దశేతి వ్యసనం శోక మేవ..-చ, 127, 
ర స 



౧౮ పట్ర లే క్రమ: 

సద వాపద్దతో రాజా భోగ్యో భవతి మ న్లణామ్, 

అత ఏవ పా వాళ్ళూ ని నివు చన్ల్రీణః సాపదం నృపమ్, 128. 

యథా “నేచ్భతి నీరోగః కచాచి త్చుచికిత్సకమ్్స్ 

క ఛాషద్రహొతో రాజా 'సచివం నాభివాబ్బుతి. 2 129, 

a విచి _న్దయ న్చిబ్దలకాశిముఖ:. (ప్రతస్థే న పీజ్ఞలక్ కోపి త మాయా నం (పేత్యు స్వాకా 

రం. రక్ష న్యథావ్తార్వ మవస్థితః, దమనకో౭పి £ పజలక సకాళం గత్వా ప్రణ మ్యో్యో పవిష్టః, 

పీజ్ఞలక ఆపహా:_'*కిం దృష్టం భ భవతా త ఈ త్స త్వమ్. చమనక ఆసా? “దృష్టం సామి 

ప్రసాచాక్.? పిజ్జలక ఆసా: అపి సత్యమ్? దమనక అహా; జకం స్వామిపాదానా 

జో ఖో 2 a మ్మగో౬సక్యం విజ్ఞాప్య లే ఉ_క్టం చ 

అపి స్వల్ప మస సత్యం యః ఫురో వదతి భూభుజామ్ 

దేవానాం చ వినశ్వేత 'స ద్రుతం సుమహ నపి, _ _ 10, 

తథా చం సర్వ బేవమయో రాజా మనునా సం(ప్రకీరితః, ట్? 

తస్తా. త్తం చేవవత్పశ్యే న్న వ్యలీశేన కర్హిచిత్, 181. 

సర్వ'డేవ మయ స్య్యాప్ బిశేపో నృపతే, రయ్ 

శుభాశుభ ఫ నలం సద్యో నృపా జ్లేవా ద్భృవ్నాన్హ నే,” లం _ 12. 

ప్విలక ఆహా —ోసత్యం దృష్టం ఛ విష్యతి భవతా. న దీనోప రి మహో. _క్టక కుష్య స్రీ నీతి 

న త్వం తేన నిపాతితః, యతః, 

కృణాని మోన్తూలయతి ప్రభజ్ణ నూ మృదూని నీచెః (పణతాని సర్వతః 

స్వఫావ వ్ వోన్న తచేతసా మయం మహా నృహ తే సవ కరోతీ న మమ్. 188. 

అపి. చు--- గణ్జస్థలేషు. మదవారిషు బద రాగ 

మ త్త్మభమద్భ్వంఎమరపాదతలాహతోఒప్సీ 
కోపం న గచ్చతి నితా_్టబలో౭పి నాగ; — 

సుల్యే బలే తు బలవా స్పరికోప మేతి.’ .. 184. 

దమనక ఆవాః:_“అ "స్టే ఏవం స మహాత్మా వయం, కృపణాాః, తథా౭పీ స్వామో యది 

కథయతి తకో భృత్య త్వే నం త పజలక ఆహ సోళ్చా వ్రసమ్లాోో కిం భవా 
' నృక్న్నో  త్యేవం కరుమ్!' దమనక ఆహా: Ey మసాధ్యం బుద్దే ర_స్టీ! ఉక్తం చం 

నత ళ్ళ క్ష, నాశేన్ ద. ర్న వామై ర్చ పదాతిబిి - 
స్య వ్య మ భ్యేతి యథా బుడ్జ్యా (పసాధితమ్ . '2రిర్డ్ ; 

పీజ్తలక ఆనా: (= బ్యేవం త్ర గ స్టృ్య్యమాత్యపటే ఒధ్యారోపిక.. య్? అద్య ప్రభృతి 

ప్రసొదనిగ్రహాదికం త్వ దై మెవ- కాగ్య మితీ నిళ్ళలయఃంి 



మ్ త్ర భేదత న్ర్రమ్, కో ౧౫” 

“అథ దమనకః సత్వరం గత్వా సాజ్నేపం త మిద మావా “వీ స్యూహీ దుష్ట 
చృషభ్య స్వామి పిజ్తలక స్వా మాకారయతి. కిం నిళ్ళజో్యె_ భూత్యా ముహుర్ముహు 

ర్నదసీ వృథా? ఇలీ. త చ్చుత్వా సంజీవకో౭ బవీత్ “భద, కోేఓేయం పీజ్జలక ౩” 

దచదవమునక ఆహాః__“కీం 'స్వామినం పిజ్ఞలక మపి న జాఛాసీ! త కణం (పతిపాలయ. 

ఫలే గనెవ జ్ఞాస్యసీ. న నయంజుసర్య్వచ్చుగపరిశ్చేతో వటత లే స్వామా పిజ్ఞలక నామా 

సంపూ స్రీష్టతి.” త్ర చ్భు9త్వా గ తాయుప. మివాత్త్థానం మన్యమానః సంజీవకః పరం 

విషాద మగమత్ . ఆహా చ._“భ(ద్ర్క భవా నాభుసమాచారో వచనపటు శ్చ 'దృళ్య తే, 

త ద్యది మా మవళ్యం తత్ర నయసి త దభయ్మప్రదానేన స్వామినః సకాశా త్పంసాదః 
కారయితన్యః* దమనక ఆసా:-ీభోః, సత్య మఖీహ్తం భవతాం. నీతి "రేపూ. యత;, 

_పర్యస్తో లభ్య లే భూమేః' సమ్ముదస్య గిరే రప్కి 

న కథం చి నృహీపస్య చిత్తాన్సః శేనచి త్క్వుచిత్. ౨ 86 

త్ర క్త మృక్రేవ తీ తిష్ట యావ దహాం తం సమయే దృష్ట్వా తతః క జో త్వా మాన 

యామి ఇతి, . 

తథా లఒనుష్టి తే దమనకః పీజ్దలకసకాశం గ త్వేద మాహా: “స్వామిన్, న్న 
త త్పాికృతం సత్త్వమ్. స హీ భగవతో మహేశ్వరస్య వాహనభూతో వృప భే 
ఇచి మయా పృష్ట ఇద మూచే:__మే హీళ్వరేణ పితు సన కాలిన్టీప పరిసలే శస్పా(_గాణి 

భఫక్షయితుం సమాదిష్థ్టః. కిం బహుశా. మమ (పద త్తం ve శ్రీజార్థం వన మిదమ్. 3 

పిజ్దలక ఆహా ప “సత్యం జ్ఞ జాతం మయా౭ధునా. న చేవత్నా ప్రసాదం ' వినా 
శప్పభోజినో వ్యాలాకీర్ణ ఏవంవిభే వనే నిశ్శ్ళజా_ నదమైో శ్రమన్ది.' తత _స్ట యా 
కి మషిహితమ్కి దమనక ఆహా: స్వామిన్, ఏత దభిహీతం మయా య. “చేత ద్యానం 

చణ్ణికా వాహనభూత స్య మత్స్వ్వామినః. పీజ్ఞలక నామ్న 8 సింవాస్య విపయీభూతమ్, త 

ద్భవా నభ్య్యాగతేః (సియో౬ తిథి. త త్తన స్య సకాశం గత్వా భాతృన్నే శే పానెకత్ర 

భ్ల తణఫానవిహారణ్యక్రియాళి రేకస్థానాశ్రయేణ . కాలో "నేయణి. ఇతి. తత స్టే నాపీ 

సర్వ. మేళ త్పంతిపన్నమ్్స్ ఉక్తం ద సహార్ష మ్వ--ో*స్వామినః సకాళా దభయదకీ ణా 

చాపయితవ్యా? ఇతి. త ద(త్ర సామి (ప్రమాణమ్. త త చ్భుంత్వా. పిజ్ఞలక ఆహా: 

“సాధు సునుత్తే సాధు! మ _నిశో(తియా సోధు! మమ, హి హృదయేన సవా సంమ న్ది § 

భవ తేద మధిహితమ్. త ద్దత్తా మయా త స్యాభయదక్షీణా. పరం సోఒపీ 'మదర్గే 
౬భయదకీణాం యాచిత్వా (ధ్రుకతర ' బూనీయతాక్ ఇతి, అథ సాధు చేద 

ముచ్యతే... EF mn 



Le ప ఆపతి: 

ఆ ససారై. రకుటిలై రచ్చిడ్రైః సుపరీ జీ 'తెః 

PE | మ_న్ట్రభి న్థౌర్యతే రాజ్యం సుస్తమ్భై రివ. మని రమ్. 187. 

తథాచ్శ--- మవన్తిిణాం భిన్న సంధా నే భిషజాం సాన్ని పాలిశే, 

శీ వ్వజతే (పక్షా స్వే పణితేః. 188. 
కర్మణి వ్యజతే (ప్రజ్ఞ స్వస్ఫె కోవాన పణ్ణితేః 

దమనకో౭పీ తం (ప్రణమ్య సంజీవక సశేశం (ప్రస్థితః సహార్ష మచి న్లయత్ “అహో, 

(పసాద సమ్మఖో నః స్వామీ వచనవళగ శ్చ సంవృ్తః తన్నా ధన్యతరో మమ. 

ఊ కం చే వ, 
అ 

అమృతం శిశిరే వహ్ని, రమ్బృతం (ప్రీయదర్శనమ్, 

అమృతం రాజసమ్మాన మమృతం శీరభోజనమ్.” 189. 

అభ సంజీవకసకాళ మాసాద్య సృషప్రశ్రయ మువాచ--- “భే మిత్ర (ప్రార్థితో 

౬సౌ మయా భవదర్గే స్వా మ్యభయ(పదానమ్. త ద్వి(ప్రబ్ధం గమ్యతా మితి, పరం 

త్వయా రాజప్రసాద మాసాద్య మయా సవా సమయధన్యేణ వరితవ్యమ్. న గర్వ 

మాసాద్య స్వ ప్రభుతయా విచరణజీయమ్. అహ మపి తవ సంశేలేన సర్వాం రాజ్యధురా 

మమాత్యపదవీ మ్మా క్రి తో్యోద్ధరిస్యామి, ఏవం కృతే ద్వయో రప్యావయో రాజ్యల 

ర్ గ్యా భవిష్యతి. యతః, 

ఆఖేటకస్య ధర్మేణ విభచాః స్యు ర్వశే నృణామ్ 

నృ(ప్రజాః (హ్రేరయ త్యేకో హా _న్లస్టమ్యా౭[త్ర మృగా నివ. 140 

కథాచృ మయో న పూజయతే గర్వా దుత్తమాధమ మధ్యమాన్. 
భూపసమ్మానమా మ్యా౬పి థ్రశ్యలతే దన్దిలో యథా,” Cr 

సంజీవక ఆహాఃకథ మేతత్ సోఒ|బవీత్ , 
ura లా శి 2 | కత్తా తే 

ఆ స్తృ(త ధరాతలే వద్ధమానం నామ నగరమ్. తత్ర దన్దిలో నామ నానా 

భాద్దపతిః సక్లపురనాయకః (ప్రతివసతి స్మ తేన వురకార్యం నృపకార్యం చ కుర్వతా 
తుష్టిం నీతా _సతురవాసి సూ లోకా నృపతి AY కిం బహునా, న కో౭ివీ తాద్భ 

జే నాపి చతురో దృష్లో నాప్ (శుతో "వేతి. అధవా సాధు చేద ముచ్య లే... 

నరపతిహీ తక రా ద్వేష్యతాం యాతి లోశే, 
ఏ ఆకల! 2 భాధని ణా జనపదపాతకళా క్యజ్య కే పార్టి చేస, 

ఇతి నుహతి విరోభే వర్తమానే సమాసే 
నృపచిజనపడానాం దుర్గ భః కార్యక గాం oo 142 



మీ తృ భేదత న్ర్రమ్, క వి. . ౨౧ 

అ శైవం. గచ్చతి కాలే దృన్తిలస్య కదాచి ద్వివావాః సంప్రవృ త్త, తత్ర తేన 
సశక్వే వురనివాసి-నెరా రాజసంబన్థిలోకా శ్చ సమ్మానపురస్సర మామ క భోేజు తా 
వస్తాదిభిః సత్య తా శో తతో వివాహాన్ననరం రాజా సాన్సఃపురః స్వగ్భపవా మూానీ 

యాభ్యర్చితః అభ తస్య నృపతే గ్ర ఎనాసమ్మార్టనక రా గోరమ్మో నాము రాజ నేవ కో 
గృహాయాతోఒవి శే నానుచితస్థ్టాన ఉపవిష్టో _వజ్ఞయా ఒర్ధదక్ట్రం దత్త్వా నిస్సారిత =. 

'సోలవీ తతః (ప్రభృతి నిశ్వస న్నపమానా 'న్నరాశా వపిశేతే. కోకథం మంగా 

తస్య భాజ్జపలే రాజ్యప్రసాదహానిః కర్తవ్యా! అథవా కి మనేన వృథా శరీర కోప ఇకీ నశ 
న కించిన్నయా త స్య్యాపకర్తుం శక్యము. అథనా సా ధ్విదముచ్య తే... 

యో హ్యాపకర్తు మళ కః కుష్యతి కి మసౌ నరోల(త్ర నిర్లజ్ఞః, 
ఉత్పతితోఒపీ పీ చణకః శక్తః కిం (ఖాష్ట్ర్రకం భజ్యు- మ”? 1458. 

ఇతి చి నయ న్నా స్తే 

అథ కదాచి త్పషిత్యూ షే, యోగని దాం గతస్య అ ర యాతా మార్జనం 

కొర్వ న్నిద నాహ_“అహే దనిలస్య మహా దృ _ప్తత్వం య (దాజమహీకీ మాలిజ్ఞతి!” 
త్ర చ్చుంత్వా రాజూ నసంభ్రమ ముళ్ల్ణాయ త మువాచభో భో గోరమ్ము, సత్య "పం 

తత్, య తయా జల్పిఠమ్! కిం డేవీ ద న్లిలేన'. సనూలిజ్టితా!? ఇతి, గోరమ్మ ౭ 
(ప్రావాదేవ్య ర్మాత్రిజాగరణేన ద్యూతాసక్షస్య మే బలా న్ని(దా 'సమాయాతా, 
త న్న వేది కిం మ యాభిహీతకొ,' రాజూ నేర్భ రం స్వగతహ్ 4ఏహ తావ దన్న 
ద ఎ హె౬ప్రతివాతతిః, తథా ద_న్టిలో౭పి. త త్క_దాచి దనేన బేవీ సమాల్క్వి స్ప 

మానా దృష్టా భవిష్యతి. తే చేద మఖిపాతమ్. ఉ క్షం చ 

య చ్వాజ్ఞాలతి దివా మర్త్యో వవ లతే వా కరోతి వా 

త త్స్ప్వస్నే ఒప తదభ్యాసా ద్చూ)తే వాథ కరోతి వా, 144. 
తథధాచు-.- శుభం చా యది వా పొపంయ సణాం హృది 'సంస్థతమ్న 

సుగహాధ మవీ తేజ్ ప్రాయం స్వప్ప వాక్యా త్తథా మదాత్ 145. 

అథవా స్ర్రీణాం విషయే కోఒత్ర సంచేవాః! 

జల్ప_న్టి సార్ధ మ'న్యేన పశ్య _న్త్యన్యం సవ్మిభ్రమా, 
హృద్దతం చినయ_్గ న్యం, (పీయః కో నామ యోాషి తామ్ ! 146. 

అన్య చ్చ ఏశేన స్మి తపాటలాధగరుచో జల్బ _న్యనల్పామేరం, 

వీకు 2నేఒ న్య మితః స్క్ఫుటత్కు_ముదినీ ఫుల్లోల్ల సల్లా చచాః, 

దూరో దారచర్మిత చిత్రవిభవం భ్యాయన్ది చాన్యం ధియా, 
hh ఉచ ప లీ వ్ లి | లల పరమార్థ తో ఒగ్ధవదివ (_బుమా గీ నామభువానా! 147. 



55 " పత్సత సృమ్, ... 

తథా చ. నాన్ని స్పృష్యతి కాష్టానాం, నాపగానాం మహోదధి; 

నాక? సర్వభూతానాం న ఫుంసాం వామలోచనా. ప 148, 

రకవో నా స్రీ ఈణో నా స్రీ నీ ప్రాక్టయితా నర్మ rm 

తేన నారద నారీణాం Rees ముప a . 149, 

మయో మోహో న న్మన్యతే మూఢో రేయం మమ కామినీ. . 

స తస్యా వళనో నిత్యం భవే త్య రాకకు స్ట నవత్*, " 150, 

, తాసాం వాక్యా న్యకృత్యాని స్వల్పాని సుగురూ ణ్యప్సి 

' కరోతి యః కృతే క్లోకే లఘుత్వం యాతి సర్వతః, 151, 

ప్రైయం చ యః (ప్రార్ధయ లే, సన్ని కర్ష ౦ వ గచ్చతి, 

ఈప చ్చ కురుతే సేవాం, త మే వేచ్చన్లి యోషితః, 152. 

{ ల్ సనన ఓ క 1 అనర్థిత్వా న్మృనుహ్యాణాం భయా త్సరిజనస్య చ... 

ye నే a స్ట స . స J మర్యాదాయా మమర్యాదాః _స్ర్రేయ సిస్ట న్లి సర్వదా . 150,. 

నాసాం క కశ్చి దగమ్యోల ఫీ మ్ ఈ సం వయసీ స్థితః, 

విరూపం రాపవ_క్టం వా ఫుమా నిల్యేవ భుజ్ద- తే... Pe 07 
రకో వీ హూ ప భోగోర్టి నారీణాం శాటకిో యథా, 

భువ్యతే చమూ దకాలమ్బో- నితమ్చే విని వేళ్తం. . "155. 

అలకకో యథా రక్షో నిప్పీడ్య పురుష స్తథా ' 

అబలాఖ్ గలా (ద్ర కృః పాదమే నిపాత్య తే, స 156, 

ఏవం స రాజూ బహువిధం విలప్య తత్ప్రభృతి ద న్తిలస్య (పసాదపరాజ్యఖః సం 
పాతు. కిం బహున్నా రాజడ్వార్నపవేశకోలవీ తస స్య నివారిత;, ' దన్తిలోటలప్యక స్తా 
దేవ (ప్రసాదపరాజ్ఞుఖ నువనిపతి మవలోక్య చి న్లయామాస “అహో సాధు చేద 

కోర్థా న్చారివ్య న స్వతో? విషయిణః. క శ్యాకకోట "స్తం గతాః? 
య్రుభిః కన్య న ఖజ్జితం భువి మనః? కో నామ: రాజ్ఞాం se 
కః కాలస్య .న పసం _నరగతః ? కోర్ గతో గొరవం? 
కో వా దుక్టనవాగరాను పతిత; 'మ్నెచ్మేణ యాత; పుమాన్ [ మర 

తథా చ కాశే కౌచం ద్య్యూకాశ చ. సత్యం, 
సక్నే మౌ న్టిి శ్రీను కామోపకాన్టిక . —— 
క్తీచే క్యు మద్యి ౫ తత్త ప్రచిన్తా 
రాజా మిత్రం కేన దృష్టం (కుతం'వా 1 ఈ. 



నన 

మిత్తృభేదతనన్త మ్ క. తె, న ౨౩ 

“| టో అలో 3 లో బన = వక్. వ్ ఇ 
అపరం మ యాస్య భూవతే రథ వాన్య స్యాపి క'స్యచి (దాజు? ంబస్టినః స్వ సే ౬కి ష్ 

నిష్టం కృతమ్. త త్కీ_మే తక్ పరాజఖో మాం (ప్రతి భూపతిఖజి ఇతి, ఏవం తం 

ద న్రిలం క చాచి (దాజడ్యాశే విష్కు_మ్మితేం విలోక్య. సమ్మార్జనక. రా గోగమ్మూ విహా'స్య 

చ్వారపాలా , నిద మూచే_ “భో భో చ్వారప్తాలాఖ రాజ ప్రసా దాధిస్ట్రితో ఒయం 
ద_న్తిలః స్వయం నిగ్రహానుగ్రపాకరా చ. తే దనేన నివారి తేన య ఛాహాం తథా 

యూయ మ ప్యర్ధచస్ష్రభాజినో భవిష్యథ.' త చ్చుత్వా ద _న్ల శ్చ ్ రయామా'సా 
““నూన మిద మస్య .గోగమృ స్య చేష్టితమ్. అథవా సా ధ్విద ముచ్య లే.--- 

'అకులీసూ ఒవ్ మూర్థోటవీ భూపాలం యా౭ె(త. నేవే 

"అపి సమ్మానహీనోఒవీ స సర్వత్ర ప్రవాజ్య లే. 159. 
:. అపి కాపురుపో భీరుః స్యా చ్చేన్నృపతలి సేవకః 

తథాపి న పకాభూతిం జనా దాప్ప్నో తి మానవః. 160. 

ఏపం స బహువిభం విలప్య 'విలమేమనాః సోడేేగో : గతే పభానః సిగ్చహం గతా 

నికాము ఖే గోరమృ మాహూయ _వ్యత్ర్రయుగలేన సమ్మా న్యేద మువాచ-ా “భ(ద్క 

మయా న తదా త్వం రాగవకా న్నిస్సారితః. యత _స్ప పం (యావ్మాణానా మతో 
న ప య్. ఘే అధ ళల 9D అను చితస్థానే సముపవిష్టో దృవ త్యపమానితః. త త్షీమ్యుతామ*  సోజవీ సగ 

రాజోన్టిపమం త ద్వ(స్ర్రైుయయుగల మా సాద్య పరం పరితోషం గత్వా త మువాచ--ా 

6 5 బళ జ య ళీ స జ భోః (శేస్థికా కూనం మయా కేతత్. త దస్య సమ్మూనస్య కృతే పళ్య మే బుద్ధి 

' (ప్రభావం, రాజప్రసాదం చి ఏవ ముక్తా సపరితోపం నిషహ్కూ_ నః. సాధు చేద 

pb స్తోశే సూన్న తి మాయాత్కి సోకే నాయా త్యథోగతిక్, 
అహో సుసదృశీ చేపా తులాయిశ్టేః ఖలన్య చం ( 161. 

| కఠ శ్చాశ్యేద్యుః స గోరమ్మో రాజకులే గత్వా యాగాన్ని గాం గతస్య భూప లేః 
| సంమార్జనక్రియాం కుర్వ న్నిద మాహ:--- “అవతో అవివేకే ౬ స్మద్భూ పశేః, య్ 
3 త్పురిపోత్సడ్ల మాచగం శ్చిగ్భటీభ కణం కరోతి. త చ్రుత్వా ణాొజా 'సవిస్మయం త్ర 

| మవాచ:- “శే శే గోరమ్ము, క మ్మ ప్రస్తుతం లపసీ, గృవహాకర్ణకరం వుత్వా త్వాం 

| న వ్యాపాదయామి. కిం త్వయా కదాచి దహ మేవం వధం కర్మ సమాచర న్షృస్థః?ి 

| సోఓబవీత్ : = *టేవ ద్య్యూతాన_క్షస రా(తిజాగర జేన 'సమ్తూస్తనం కర్యాణస్య మను 

| బలా న్ని(చా సమాయాతా. తదధిస్థీతేన మయా కించి జ్ఞల్సితమ త న్నవేద్మి. త 
| క)సాదం కరోతు స్వామ్లా న్మిగాపరవళస్య.' ఇతి. ఏవం (శుత్వా' రాజా చచిబ్లి 

| తఛ్లాన్ ; “య. న్మయా .జన్లా రే పురీపోత్సగ్గం ళా వా చిర్భటికా న 
చం 

© 



2 ప న్. 

థాయం వ్యతికరోగ సంభావ్యో మ పన మూాథేన వ్యాహ్నత,, 

వ పిత్రి విశయం త న్మయా న యుక్తం కృతం య త్స వరాకః సమా 

శన నియో జిత న కౌదృక్చరుపాణా మేవంవిభం చి తం సమ్మావ్య తే. తదభా చేన 

శాజక్ళత్య్యాని rane కశ త్యాని ఖో సర్వాణి కిథిలతాం వ్రజ వ్ ఏవమ' నేక థా ఏమృశ్వ్య 

ద _9లం సమాహూయ నిజాజ్దవసా ధరణాదిభిః సంయోజ్య స్వాధికారే_ నియోజయా 
జూన అనో౭హం |బవీమిః_ “మూ న పూజయ తే గర్యాత్* ఇతి, 

సంజీవక అహః “భద్ర ఏవ మే వైతత్. య దృవతాఒభిహీతం త జేవ 
మయా కర్తవ్యమ్? ఇతి. ఏవ మభిహిలే దమనక _స్త మాదాయ పీజ్ఞలకసకాళ మగమత్ 
అనా చ. చేవ ఏష మయాజటనీతః స సంజీవకః, అధునా ప్. (పనూణమ్, ? సంజీవ 

కోరపి తం సాదరం (వణ మ్యా( గతః సపినయం స్ట్తః= పిబ్దలకో పీ తస స్య వీనాయత 

కకుక్ష షో వఖకులిశాలంక తం దతీణపాణీ ముపరి దత్వా మానవురస్సర ముచాచ;___ 
[త్త శకం ఫివతణం కుత స్త్వ మున్నీ ననే విజనే సమాయాతో నీ.’ లే నా ప్యాత్మ 
వణ వః కష్సతః. యథా వగమాసేన సవా వియోగ? సంజాత థా. సర్వం నివేది. 

తమ్. క చ్చు9ంత్వా పిజ్దలకః సాదరతగం త మువాచః-- “వయస, న 'ఛేతవ్యన్. 
మద్భు జపప్తాదపరికవ, తేన యఖేచ్భం త్వ్వయాఒభునా వ _ర్రితవ్యమ్, అస్య చ్చ నిత్యం, 
మళ్చమాపవ _ర్రినా భావ్యమ్. మతః కారణాద్భవా పాయం రభస _క్ల్యనిషే పెదితం వనం 
గుగూణా నుపీ సత్త్వానా మనేవ్యమ్స్ కుతః శప్పబ్లోజినామ్. ఏవ ముక్తా సకలమృగ, 
పరివృతో మున చ్చు మవతీ రోోదక గహణం కృత్వా న్వేచ్చయా తదేవ. వనం 
(వదిన! తత శే కరటక దమనక నికీ ప్రరాణ్యఖొారః సంజీవకేన సహా సుభాషీతగోస్టీ, 
మనుధవ న్నా _క్లే. అథవా సా ధ్విద ముచ్యతే... ~ 

ద్య 
Mr చ వల న్యా 

ణక అగ ఆ ఆ అ = షా ప్యుపనతం సకృ త్నేజ్ఞన aE 
భవ త్యజర మత్యం వాభ్యాస్మకమ మాకు శే, 162, 

సంజీవశేనా ప్య నేక శాప్తావగాహచా 'దుక్చన్న బుద్ధి ప్రాగళ్ళే నన సోన. కేవావళోలి 
మూధముతిః వ్మాలకో ధీమాం సవా కృతో యథా౭౬ రణ్యభూూ ద్వియోజ్య (గ్రామ్యధశ్తేషు 
నియోళితః. కిం బహునా (ప్రత్యహం ప్వూలకసంజీవకావేవ కేవలం రసాసీ మ క్రియకు. 
శేష? పతో్వోలవి మృగజసూ మా రీళూత సష్టతి, క రటకదమనకా వవీ (ప వేశం న 
లేనే, అన్యచ్చ, సీంహపరా[కమూ భావా తృన్యోలవీ మృగజన సౌ చ నృగాలౌ క్షుధా 
rE బికాం కళ్ల మా|కిక్య స్థితాః. ఉఊ కంచ Hei 

ఫలహీవం నృపం శృత్యాః కలీన మపి చోన్న తక్ 
ఇ క్యళ్యా౭న్య క్ర గచ్చ శుహ్క_ం వృక్ష మి వాణ్ణజాః, - 168. 



త్ర పతే DA TIN తభ ము, ర్క లః 
క్ 

తథాన-- అపీ సమ్మానసంయు'-కాః కులీనా భ _క్రితత్స'రాః 
వృ _లిభశణ్ణా న్మహీపాలం త్యజ "స్యేవ పీ నేవకాః, 164. 

అన్యచ్చ,--- కాలాలి! కమణం వృళే తో న కుర్వీత భూపథిః 
కదాచి త్తంన ముఖ్బ న్ని భరతా అవీ సేవకాః. 165. 

తథా న శేవలం సేవకా ఇల్ఫేంభూ తా యావ త్సమ_సమ స్యేత జగ త్సరస్ప్సర భ తు 
ణార్భం సామాదిభి రుపామై ద్లీష్టతీ. త ద్యథా,-_ 

ేశానా ముపరి తభ్ళ, దాతురాణాం చికిత్సకాః, 
వణిజో (శావాకాణాం చ మావనాణా మపి పణ్ణి తాః, 266. 
(పనూదినాం తథా. చార్శా భిక్షుకా గృహా మేధినామ్స్ 
గణికాః కామినాం చైవ, సర్వలోక స్య శిల్సినః, 167. 
సామాదిసంజ్ఞితె ౩ పాశెః ప్రతీత. నే దివానిశమ్ 
ఊపజీవ న్లి శక్త్యా ఫీ జలజా జలజా నివ. 168. 

అథవా సా ధ్విద మద్య కే. 
సర్వ్పాణాం చ ఖలానాం చ పర(ద్రవ్యాపవారిణామ్ 

“౨ అభ్యిపాయా న సిధ్య ని తే నేదం వర్తతే జగత్. 169. 
అత్తుం వాఇుతి శామృవో గణప తే రాఖుం తుధా_ర్తః ఫణీ 
తం -చ (కౌఇ్బురిపోః శిఖీ, గిరిసుతౌసీింహూోఇ పి నాగాశనమ్మ్ 

' ఇళ్ధం యత్ర పర్మిగ్రవాన్య ఘుటునా శమ రపి స్యా ద్ద హః 
త తా౬న్యస్య కథం న భావి? జగతో యస్తా త్స ్ వరూపం హీ తత్, 170, 

_ తతః స్వామి(ప్రసాదరపితా తుక్షైమకజ్ఞా పరస్పరం కరటకదమనకా మ. న 
యేతే. తత్ర దమునకో (బూ తే: “ఆర్య కరటక్క ఆవాం.తావ ద్శపధానతాం గతౌ. 
ఏష, వ్ద్చలక: సంజీవకానుర క్ష; స్వవ్యాపారపరాజ్ఞుఖః సంజాతః, సర్యో౭పి పరిజనో 
గతః. తత్కీ_౦ క్రియ తేి కరటక ఆనా; య ద్యపి త్వదీయవ-చచనం న కరోతి తథా: 
ఉపి సామి స్వదోషనాశాయ వాచ్యః, ఇఒ క్తం వ కా 

అశళ్ళణ్వ న్నీ బోద్దవ్యో మ _్దిరీఫ,స్నథివీపతి, 
యథా స్యదోప నాశాయ విదుకే కామి కాసుత$, 171. 

ణ్ మదోన్త త్తస్య భూపస్య కుష్టురస్య చ గచ్చతః 

ఊ చారం, వాచ్యతాం యాని మహామా తాః 'నమిపగా;,., 172, వ ఎం 
య త్త (రమైన శప్పుభోజీ స్వామినః సకాళ నూనీతః త త్స సవా స్టే నాజ్దాారాః కర్ణి తాః.౨ 
వమనక ఆసా: “సత్య మేతత్ , మ మాయం దోషః న స్వామినః. ఊ_క్టం మ 



వ ఎ 
శ్ 

జమ్ముకో హు డంయున్దేన, వయం చాపాఢభ్గూలి నా 

మూతికా ప కకాశ్యేణ, హతా దోషః. స్వయంకృ శే! 00 _H8. 

కటక అహా; కథ మేతత్ ఎ సో౭(బవీత్ : ae 

ses కథా. ఈ 
ఆసీక కస్మీంక్ళి డివి క్ష్యపదేశే మశఠాయతనమ్, తత్ర జేవళర్తా నామ పరి బాజక 8 

(ప్రతివసతి సృ. క స్యా నేక సాధుజనద త్తే త్రసూక్షువ స్త్ర కి క్రయవశా త్మా_లేన మహతీ వి త్త 
క 

మాతా స సంజూతా. తతః సనకస స్యచి జ్యశ్వపితి. న న _క్షందివం కతా నరా త్తాం మాతాం 

జ ముష్టాలతి. అథవా సాధు చేద ముచ్య కే, 

అన్హానా మక్షనే దుఃఖ మర్టి తానాం వ రకు కే 

ఆయే ఫు, వ్యయే కం, ధి గర్జాః కస్టసం శ్రయాః. 174. 

అ థాహెఢభ్గూతి ర్నామ పరవిత్తాపహారీ ధూర్త స్తా మర్థమాతాం తస్య క కూస్తర 

నతాం లతీయిత్యా వ్యచిన్ద నయత్ కథం మ యా న్యేయ మర్థమా(తా వా రవ్వా? 

త దత మళే తావ ద్దృఢకిలాసంచయవకా ది టె తిశేదో. న భవతి. ఉవచ్చె_స్రరత్వా 

చ్చ చ్వానే ప్రవేశ్ న స్యాత్. త చేనం మాయావచ్చనై ర్విక్వా స్యావాం ఇాత్త్ర తాం 

(వజామ్సి యేన స విశ్వ _స్తః కడాచి ద్విక్వాస మేతీ. ఉక్తం త్మ 

నిస్పృవోే నాధికారీ స్యా న్నాకామా మజ్జన| ప్రియః, 

' వావిదస్టః (ప్రియం (బూయాత్ , స్ఫుటవన్తా న న వష్బుక 8 5) 175. 

సీవం ని నిశ్చిత్య త్త స్యాన్ని ప ముప పగమ్య “ర్ం నమః శిచాయి ఇతి. (పోచ్చార్య సాష్రాజ్ఞం న 

(ప్రణమ్య చ స్మఘశ్రయ మువాచః కవన అసారః సంసారో౬యక్, గంనదీ జ 

గోపమం యావనమ్స్ తృతాన్ని సమం జీవితమ్ శరద(భ్రచ్చాయాసదృకా భోగాక్క' 

స్వప్ప సదృశో మిత్తి పుత్తి కళత్ర ఛృత్యవర్దసంబన్థః. ఏవం మయా సమ్యక్ పరి 
జ్ఞాతమ్. త త్కి_౦ కుర్వుతో మే సంసారసముద్రో తరణం భవిష్యతి? త చ్చు) త్వా చేవ 
కరా సాదర మావాః._ “వత్స భమో౭సి య త్ప్రథమే వయ స్యేవం విర. కీభౌవ౭్వ 

ఉక్తం చ 

పూశ్వే వయసి యః కాన్సః స కాన ఇతి మే మతిః, 

ధాతుషు శీయమాణేషు శమః కస్య న జాయతే? 176. 

ఆడా చి కే కఠ; కాయే సతాం సమృద్య తే జరా 

ఆసతాం ళు పున; కాయే చైవ చిళ్తే కచాదన “ 177. ం 

యచ్చ మాం సంపారసానరో త్తరణకోపాయం పృచ్ళస్పి త మా రియతామ్,__ వ. 
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కూదో వా యిది వాసో్య్యోలప్ చత్లాలో టప్ జటాధర: 

దీక్నీతః శివమ స్తే పు భస్తాళ్లీ శివో భవేత్, 178. 

షడకుకేణ మచ్చేణ పుష్ప మేక మపీ స్వయమ్ 

లిబ్బస్య మూర్థి యో దద్యా న్న.స భూయో౭భి జాయతే.” 170, 

త చ్చు9త్వాపాఢభూతి స్తత్చాజా గృహీత్యా' సప్రశ్రయ మిద మావా: “భగవన్, 
తర్హి దీకు యా మే౬నుగవాం కరు.) బేవళర్థా ఆనా: “వత్స అనుగహం తే కరి 
న మి పరం తు రాత్రౌ త్వయా మకఠమళ్యే న (పవేష్టవ్యమ్్ య త్మా_రణం నిస్ప 
దౌ యతీనాం (పళస్య శే, తవ చ మమాపి చ ఉక్తం దః. 

దుర్మ్మన్తాం న్నపతి ర్వి నళ్యతి, యతి స్సజ్రాత్, సుతో లాలనా, 

ద్వి(పోఒనధ్యయన్నా త్కు_లం కుతనయా, మెల ఖలోపా'సశాత్ , 

=e చా(పణయ్యా, త్సమృద్ధి రనయా, త్స్న్నేవా ర (పవాసా[శయాత్ , 

శ్రీ గర్వా దన వేతుణా దపీ కృషి, స్యా గా త్ప్రమాదా ద్ధనమ్, 180 

త్ర ga (వక(గ్రహణాన_న్ట నం మళఠద్వాశే తృణకటీరశే శయితేవ్యమ్”' ఇచి. స ఆహ 

“భగవన్, భవదాదేశః (ప్రమాణమ్, పరత పాలేన మే (ప్రయోజనమ్* అథ వ 

శయనసమయిం దేవళర్యా౬ను గహ హాం కృత్వా కాస్తో క్ర కపిధినా శ్ శిష్యతా మనయత్ 4 సో 

౬పి న వా స్తపాదావమర్ష నాదిపరిచర్యయా తం పరితోప మనయత్. పున సథా౭వి 
మునిః క కన్షరా న్థాాతాంన ముఖ్బుతి. అ శైవం గచ్చతి కాల ఆహేభభూతి కశ్చి న నయా 

మాస;--- “అహో న కథంచి బేప మే మే విశ్వాస మాగచ్చతి, త త్కిం దివా౭వపి 

శ_సేణ మారయామి?* కిం చా విషం (పయచ్చామి! కేం వా పళుధర్మెణ వ్యాపాద 

యామి?” ఇతి. 

ఏవం చిన్మయత స స్తస్య దెవశర్మణోలపి శిప్యపు త్తం; కల్చి ప్రాంమా దామ_న్ట 
కాార్థం సమాయాత;ః, (బావా చః 'గ్యవన్, పవి తాగోపణకృ తే మమ గృహ మగ 

మ్యుతామ్' ఇతె, తచ్చుత్వా దేవళరా౬ ౬ పెాఢభూలి నా స సహ (పహ్ఫృస్తమ నా; (పస్థితః. 

అ శ్రైవ తస్య గచ్చతోలఒ గో కాచి న్నదీ సమాయాతా, తాం దృష్ట్వా న్మూతాం కతా 
_నరా దవతార్య, కష్టామభ్యే సుగుస్తాం నిధాయ, స్నాత్వా దేవార్చనం విధాయ తద 
న_న్దర .మాహెఢభూతి మిద మావా: “భో ఆహాఢభూ తే యావ దహం ఫురీసోత్పర్దం 
కృత్వా సమాగఇ్బామి తావ టేషా క స్టా యో గేశ్వగస్య సావధానతయా రతణీయా, 9 
ఇ త్యుకాష గతః. ఆహిథభూతి రపి తేని, న్న దర్శనీభూ తే మాతా మాడాయ సత్వరం 
(శస్థితః. బేవశర్థాఒపి ఖా శ్త్రగుణానుగజ్జైతమ నాః సువిశ్వన్తో యావదుపవిష్ట్ర స్రిష్టతి తావ 

త్సువర్ష రోను చేహాయాధమ Fg హుడుయుద్ధ మఫళ్యత్ , అథ రోపవశా స్థుడుయ్యగ 



రర పజ్బత్ స్త్రమ్, 

లస్య దూర మపసరణం కృత్వా భూయో పీ సముపేత్య లలాటపట్టాభ్యాం (ప్రహరతో 
భూరి రుధిరం పతతి. క చ్చ జమ్బుకో జిహ్మాలౌ ల్యేన రజ్ణభూామిం (పవి శ్యాస్వాదయతి 

'దేవశర్తాఒపీ త దాలోక్య వ్యచి శ్హయత్ ._-- “అహో మకష్టమతి రయం జమ్మూక౭. 

యది కథ మప్యనయోః 'సంఘుక్టే పతిప్యుతి తన్నూ నం మృత్యు మవాప్ప్య తీతి వితర్క 
యామి” తుణా సరే చత థైవ రక్తాస్వాదనలౌల్యా న్యల్యే (ప్రవిశం _స్తయోః శిరః 

"సమ్నా తే పతితో మృత త్స సృ గాలః, 

..... జేవశర్యారపి తం శోచమానో మాతా ముద్దిశ్య శనైః శమైః (ప్రస్థితో యావదా 
పాథళ్ళూతిం న థ్ర పశ్యతి తత శ్చౌత్సుశ్వేన శా7ం విధాయ యావ త్క్ ఫై నా మాలోకయతి, 

తావ న్నాతాం న పశ్యతి. తత శ్చ “హా హా ముషితో౭నస్ని” ఇతి న్ప్ఫథివీతశే 

మూర్భయా నిపపాత. తతః కుణా చ్చేతనాం లా se హా ws ఫూత్క_ రు 

నాక భో ఆహెఢభుూ తే, కష్ణ నూం వఖ్బయిత్వా గతోఒ౬సీ. త జే దహీ మే పతి 

వచనమ్ ఏవం బహు విలప్య తస్య పడప ద్దతి మస్వేషయ నృనెః శనెః ప్రస్థిఈ. అ ఛేవం 

గచ్చ న్యాయ న్హ ననసమయే కంచి దమ మాససాద అథ తస్యా దా)మా త్కశ్చి 

త్క్కాలికః సభారో్యో మద్యపానకృతే సమోపవర్తిని నగరే (పన్టీతేః. బేవశర్థాఒపీ త్ర 

మాలోక్య (ప్రోవాచఃభే భద్ర వయం సూర్యో థా అతిథయ. స్ప చాన్దిక ౦ (పాపః, 

నకమ ప్యత (గ్రామే జానీమ త దృవ్యాతా మతిథిధర్మ్యః: ఉఊక్టం చు--- 

సమ్బాిప్తో యో? తిథి సాయం నూర్యోఢో నృవామేధినామ్ 

పూజయా తస్య చేవత్వం (ప్రయా్షి గృహ మేధినః* . 181. 

తథాచ్య--- కృణాని భూమి రుదకం వా క్చతుర్జ్ చ నూన్చతా 

సతా మేతాని వాశె సీసా మూాచ్చిద్య చే కదాచన. 182 

స్వాగతే నాగ్నయ _స్త్పృష్తా ఆసనేన శత్మక్రతుః, 

పౌదకౌచేన పితర అర్హా చృమ్మ్భు, స్టథా౭౬ తిథి 188. 

కాలికో౭పి త చ్భుంత్వా భార్యా మాహః_ ప్రియే, గచ్చ త్వ మతిథి 

మాచాయ గృహం (ప్రతి. పాదశ"-చభోజనశయనాదిఖిః సత్కృత్య తంత వైన తిష్ట, 

అనాం తవ కలే (ప్రభూతం మద్య మాగేస్యామి.' ఏవ ముక్త్వా (పస్థితణ సా భార్యా 

ఫుంశ్చలీ త చూదాయ క కా దేవదక్తం మనసి ధ్యాయ న్లీ గృహం [ (పత 

స్ట ఆభవా సాధు చేద ముచ్వలే, ee 

దుర్ వసే ఘునతిమిశే దుస్సంబారాను నగరవీథీషు జ 

పత్యు ర్విచేశగమ నే ప పగమసుఖం జఘునచపలాయా;, 184. 

తథా చృ-- పర్యజేర ప్యూస్త స్తరణం, పతి మనుకూలం, మసూనారం శయనమ్, 

శ మివ లఘు మన్య నే కామిస్య శ్నార్యరతలు్థ బా, 85 
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తథాచ్చ.__. శేలిం (పదవాతి లజ్జా, శృజ్షారో ఒస్టిని ఇాటవః కటవ;ః, 

బన క్యాః పరితోషో న కేనచిత్ సంభవే త్పత్యా. 186. 
కులపతేనం జనగరాం బనన మపి జీవితవ్య స'నేవాక్ | బా థి ద క 
అక్లీకరోతీ సలటా సతతం పరప్రురుషసంసకా, . 187. 

అథ కాలికభార్యా గృహం గత్వా దేవశర జే గతా స్టరణాం భగ్నాం చ 
ఖటార్టం సమ చ్చే నద మాహాః“భే భగవన్, యావ దహం స్వసఖీం [గామా దభ్యా 
గతాం సంభావ్య (ద్రుత మాగచ్చామి తావ త్తే ప్రయా మద్ద హే (ప్రమ త్తేన భావ్యమ్.' 
ఏవ మభిధాయ శృజ్షారవిధిం పిధాయ యావ ద్దేవదత్త ముద్దిశ్య (వజతి తావ _క్తద్భ రా 
సమ్ముఖో మదవిప్వాలాజ్తో ము క్ర శేశః పడే పటే ప్రస్థల సృ హీతమద్య భాణ్ణః సమ భ్యేతి, 
ఈం చ చదృస్వ్వా సా (దుతతరం వ్యాఘుట్య స్వగృహం (ప్రవిళ్య ము క్తళ్చజ్షార వేసా యథా 
పూర్వ మభవత్ , కాలికో౬పి తాం పలాయమానాం కృతాయ్యతకళ్ళడజ్ద్ " రాంవ్యలోకయత్ , 

(పొగేవ కర్ణపరంపరయా తస్యాః (శు తాపవాదతుభితప్పాదయ: సాకారం నిగూహ 
మాన స దై వాస్తే తత శ్చ తథావిభం చేష్టిత మవలోక్య దృష్ట ప్రత్యయః (కోధవళనో 
గృహం (ప్రవిశ్య తా మువాచ:.- “ఆః పాపే పుంళ్చలి, క్వ ప్రన్థితా౬ సి? సా 
(పోవాచః._ “అహం త్వత్స్పకాకా దాగతా న కతచి దవీ నిరతా. తత్క_భం మద్య 

పానవకా దృప్రస్తుతం వదసీ. అథవా సాధు చేద ముచ్య తే. 

వైకల్యం ధరణీపాత మయ థో-చితజల్పనమ్ 

సన్ని పాతస్య చిహ్నాన్సి మద్యం సర్వాణి దర్శయేళ్ . 188. 
కరస్పమైో౭౬మృరత్యాగ _స్లేజోహాని స్పరాగతా 
వారుణీ సజ్జజావస్థా భానునా ఒప్యనుభూయ తే, ౫ 189. 

సోలవి త చ్చ్ర్రుత్వా (ప్రతికూలవచనం వేపవిపర్యయం చావలోక్య తా మాపా:- 
“ఫుంళ్చలి చిరకాలం (శుతో మయా త వాపవాదః, త దద్య స్వయం సంజాత! పతయ 

_సవ యథోచితం న్మిగహం కరోమి. ఇ త్యభిధాయ లగుడ ప్రహానై స్తాం జర్టరిత బేహాం 
స సహ దృఢథబన్ల్షచే నోలవ్ ప ం విధాయ స్థూణయా హ దృఢబన్ధ నేన బద్ధ్వా సో౬వి మదవిహ్వాలో ని_దావళ మగమత్ 

అ (తౌన్టరే తస్యాః సఖీ చాపితీ కాలికం ని దావశగతం వ్క్లాయ తాంగ 'క్వేద 
అవు ౪ ధం జ్ AO _ వ స్ట ఆప మాహా! "సఖి స దేవదత్త చన న్ట్నే త్వాం (ప్రతీకుతే. త చ్చీ మాగవ్యు 

తామ్ ఇతి. సా చావా: *పళ్య మ మావస్టామ్. త త్కథం గచ్చామి? త ద్దత్వా . టు. బన శన (బూహీ తం కామినం య దస్యాం రాత న త్వయా సహ ఇమాగమః, ’ నాపీతీ 
(పాహా:-__*సఖిి మా మైనం వద. నాయం కులటాధర 8. ఉక్తం చృ 

ఏిషమస్థస్వాదుఫల| గహణవ్యవ సాయనిశ్చయో యేసామ్ 
ఉషప్రాంణా మివ తేషాం మ్య ౬హం శంసితం జన్య. 190. 



డిం వ జా తీ త్త వ్, 

తథ్రాచ్య-_- సన్టిగ్ధే పరలోకే జనాపవాటే చ జగతి బహుచ్మిశే 
నాకా పరరమణే ధన్యా స్తారుణ్యఫలభాజః. 191. 

ఆన్యచ్చ,__ యది భవతి డైవరయో-గా త్పునూ న్విరూపోలపి. బద్ధకీ రవాసీ 
నతుక చ దపి భ(దం నిజకా పం సా భ జ శ్రే 192. 

సా ౬1 బవీత్ . “య చ్యేవం తర్చి కథయ కథం దృథబస్థ న బా సతీ తత గచ్చామి! 

సన్ని హిత శ్వాయం పాపాత్తా ముకి.” నాప్ త్యాపా:__ “సఖి, మదవిహ్యలో 

ఒ౬యం నూర్యక రస స్పృష్టైః (ప్రబోధం యాస సతి. త దహం తా నుస్మోచయామి. మా 

మాత్మ స్టానే బద్ధ్వా Ge దేవద కం 'సంభా వ్యాగచ్చున. సా క్ | క్ు 

'మస్తు స్ట క 

తదను సౌ నాపీతీ తాం స్వసఖిం బస్థ'నా ద్విమోచ్య. తస్యాః స్థ యథా 

పూర్వ మాత్తానం బద్ధ్వా తాం జేవద. 'శ్రసకాశే సంశేతస్థానం ((పేషికవతీ, “కథానుస్టితే 
కాలిక; క స్మింళ్చి క్షే సముశ్రాయ కిఖ్చీద్దతకోపో షే సా మాహః__ హే పరుపు 

వాదిని య ద్యద్య(పళృతి గృహే న్పిష్క_9మణం న న కరోమి, న చ పరుషం వదస్కీ 
తత స్తా మున్లోచయామి.? నాపి త్య షి స్వర భేదభయా 'ద్యావ న్న్న కిలో దూచ్చే తావ 

తో౭కి క జె భూయ స్తాం త బే వావా. అథ సా యావ తృ్రిత్యు క్త తరం కి మపి 
న దదౌ తావ త్స |ప్రకుపితే "సీక్షశన్తు : మాదాయ నాసీకా మచ్చినత్ = ఆహా వ: 
హై పుంశ్చలి, తి స్పేదానీమ్, న త్వాం భూయ సోపు పయిష్యామి+ ఇతి జల్బ న్పున రపి. 

ని డావశ మగమత్ , “కివకర్యా౭పి విక్తనాకా క్టుజ్ఞానుక భో సష్ట్రన్మిద స్త త్సర్వం ఆ 

చరిత్ర మపళ్యత్ . సాపి కాలికభా ర్యా యథేచ్చయా చేవద లేన సవా నురతేసుఖు మను_ 
భరయ కసీ సృింశ్ళ్చ తే త్రో కా సర్ప నా మాగత్య తాం నాపితీ మిద మావాః_ అయి, “శివం 

భవత్యాః* నాయం పాసాత్తా మమ గతాయా ఉల్టీతః ట్ నాప్ త్యాహ: “శవం 

"నాసికయా వినా శేషస్య శరీరస్య, త్త ద్దుంళం మాం త బద్ధ నా ద్యావ నాయం 

మాం పశ్యతి యేన స్వగృహం గచ్చామి. క | 

తథా౬నుస్ట్రికే భూయోఒపి కాలిక ఉస్టైయ తా నూహ:-- “పుశ్చలి, కి 
ము చాప్ న వది? కిం భూయో ఒప్యతో దుష్టతరం నిగ్రహం కర రచ్చే దేన కరోమిళి? 

అథ సా సకోపం సాధితేప మిద మాహః__ ఉద్ధి స్ట జృహామూఢ కో మాం మహాసతీం 
భగ్షయితుం వ్యజ్డయితుం వా సమర్గఃశ త్ర 'చృృృణ్వన్తు సన్వేలప్ లోక పాలా;.. లా 

ఆదిత్యచన్దా) వనిలాగే ₹ నల శ్చ బ్యా రూమి రాపో హా హృదయం యమ శ్చ 

అహళ్చ రాత్రిశ్చ ఉభే చ స స్ట ధరో శృ జానాతి నరస్య వృత్హమ్. 198. 

త ద్యది మమ 'సతీత్వ మృస్త్ర్ మనసా౬ప పరపురుషో నాభిలషిత తతో జేవా భూయో 
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వెత 

౬పీ చే నాసికాం ను మతుతాం కుర్వున్తు అథపా యది మమ చి శ్రే పర 

పుపషస్య (ఖాని గవీ భవతి మాం భస్మసా న్నయన్తు?) ఏవ ముక్త్వా భూయోజపి త 
మాహాః_ “భో దురాత్మకృా పశ్య మే సతీత్వ(పభా వేణ తాదృ శ్యేవ నాసికా సం 

వృత్వా.' అ థాసా వుల్లుక మాదాయ యావ త్పశ్యతి తావ కృదూషాం నాసీకాం చ 

భూతలే రక్ష పవావాం చ మహా నృ మపశ్యత్ . అథ స వినీ తమనా స్తాం బస్టనా ద్వి 

ముధ్య శయ్యాయా దూరోప్య చ చాటుశ తైః పర్యతోషయల్. 

'దేవశ కాపీ తం సర్వవృత్తాన్స న మాలోక్య విస్మి తవమునా ఇద నూసహా:_- 

“శమ్బరస్య చయామాయా యా మాయా నముచే కప్కి 

బలే; కౌమ్మోననే శవ సర్వా స్తా సా యోషితో విదుః, 

హస_క్టం (ప్రహస చ్చే్టేత్కా రుద_న్దం (పరద ద్టన్టపి 

ఆపియం [ప్రియవాకై్యు శ్చ గృక్టూని కాలనోగతేః. 

ఊళనా వేద య శాత, య య చ్చ చేద బృహస్పతిః 

'శ్రీబుద్ధ్యా న వి శేష్యుత, తస్తా (ద్రతమ్యూః కథం హీ తాః? 

అనృతం సత్య మిత్యాహుః, లి బాపి తథా ఓన్ఫతమ్స్, 

ఇతి యా సాః కథం ధనైః 'సంరత్యూః ఖా రివా! 

అన్య,_తా ప్యుక్త కమ్... 

| నాలి పసజ్ఞః (ప్రమడాసు కారో, చేచ్చే ద్భలం శ్రీహు వివర్ధ మానమ్, 

అత్ని ప్రస_్తెః పురుపై. ర్యత స్తాః క్రీడ ని కాకై రివ లూనప పరైః. 

సుముఖీన వద న్సి వల్లునాా (ప్రహాగ "స్యేవ శితేన చేతసా, 

మధు తిష్టతి వాచి యోషితౌం హృదయే హాలహలం మహా ద్యిషమ్. 

అత ఏవ నిపీయ తే ధరో హృదయం ముష్టి భి రేవ తాడ్య లే 

పురు షః సుఖ లేశవజ్చి_తె రా కమలం యథాఓలిఫీః, 

అవీఛు--- a AR 

ఆవ ర్తః 'సంశయా'న్నా మవినయభవనం ప ప-త్తనం 'సాహూసానాం, 

వే లోక సన్ని ధానం, కపటళతగ్భవాం, కేక మృ ప్రత్యయా నామ్, 

త దుగ్రవ్యూం యన న్మవహాద్భి ర్న రవగరవృపఖిః; సర్వమాయాక రజ్జం, 

శ్రిత _న్ట్రం శేన లోకే విపు మమృతయుతం భర్య నాశాయ సృష్ట్రమ్ ! 

కార్య-ళ్యం _సనయో, ర్చ స్త స్పరలతా, ₹ లీకం ముశ్లే స. ట్ల 

_కాటిల్యం కచసంచయే (ప్రవ దే మూక న. శే గూలతా, 

194. 

195. 

196. 

197. 

198. 

199. 

200. 

201. 
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ఫీరుత(ం హృదయే స దైవ కథితం, మాయా(ప్రయోగ ః (ప్రియే, 

యాసాం దోపగణో గుణా మృగదృశాం తొః కిం నరాణాం (పీయాః 2 202, 

ఏతా హససన్లిచ రుద్ది చ కార్య యాతో, 

రిక్వాసయ ధి చ నర్గం నచ విశ్వ'స _న్తి) 

తస్తా నృశేణ కులకీలవతా సదైవ 
అనాలే 

నార్యః శ శానఘటికా ఇవ వర్గనీయాః, 208. 

వ్యాకీర్ల శేసరక రాలముఖా మృగేనా); 

నాగా శ్చ భూరిమద రాజివి రాజమాచాః, 

మేధావిన శ్చ పురుషాః సమనేషు కూరా 

డ్రీసన్నిథౌ పరమకాపురుహె భవి, 204. 

కర్న న్టి తావ త్పగిభథమం (ప్రీయాతి 

యావ న్న జానన్లి నరం (పసక్తమ్ 

కా చ తం మన్మథ పాళబద్ధం 

(గ్రస్తామిషం మాన మి వోద్ధర చి. 205, 

సమ్ముద నీ చీవ చలస్వభా వాళ 

సద్ధ్యా భకే ఖేవ ముహూర్తరాగా8, 

యతః కృతాగ్ధాః ప్రరుషం నిరర్థం . 

నిప్పీడితాల క్షకవ త్త్యజన్లి. *. క 206. 

అనృతం సాహసం మాయా మూ-ర్భృత్వ వమతిలోేభ తె 

డ్ర్రీణోం దోషాః స్వభావజాః, 207. 

సమోహయ ని మదయ ని విడమ్భయ న్లి 
—ే ఇ, అవి ఆవి 

అకౌచం నియతం చ 
స్ట ళు దా 

నిర్భు సాయి రమయ గి ఏపాదయ గని 

ఏతా; (ప్రవిశ్య సరలం హృదయం నర-"ణాం 

కిం వా న వామనయనా న సమాచగ ని! 208. 

అ న్ల ర్విషమయా హ్వ్యేతా బహి క్చైవ మనోరమాః 

గుక్టూఫలసమాకా రా మోషితఈః శేన నిర్మి తాః!» 209, 

ఏవం చి _వయతే సస్య పరి వాజక స్య సా నిశా మహతా కృచ్చ్ళే) ణాతిచ కామ. 

సా చ దూచికా ఇిన్న నాసికా స్వగృహం గత్వా చి నయామాస:--- “8 మడానీ౦"* 

క_గృవ్యమ్! కథ మేత న్మవా చ్చిద్రం స్థగయికవ్యష్! అథ తస్యా ఏవం విచినయన్న్యా 

భా కారవకా (దాజకులే ఫర్యుషితే; (పత్యూషే ప స్వగ్భనా మభ్యు పేత్య | ద్వార 

i 
4 
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జేళస్థో వివిధపౌరకృతో్యాక్చుకతయా తా మావా:--భ(జ్వే శీ ఘు మానీయతౌం కుక. 
భాణ్ణం, యేన వె. రకర్మకరళాయ గచ్చామి.’ సాలపీ ఛిన్న నాసికా గృహమధ్యస్థి _తైవ 

. కార్యకరళణా పేతమయా తురభాళ్ణా త్తుర మేకం సమాకృష్య త స్యా భియమయఖం (పేషయా 
మాస, నాపితోఒ౬వ్యుత్సుకతయా త మేకం కుర మవలోక్య కోపావిస్తః సం స్తదఖి. 

గ క ర్తి న్ ( అడ ముఖ మేవ తం కరం (వాహిణోశత్ . ఏతస్మి న్నన్తరే సాదు ప్రోర్ట్ర బాహూ విధాయ 

ఫూత్క_ దరమనా గృహా న్నిశ్చ(క్రామ. “అహో! పాపే నానేన మమ సడాచార 
వరిన్యాః పశ్యత నానీకాచ్చేదో విహిత! త త్పర్మితాయతాం పరి తాయతామ్! అతా 

రం అ జ రి జ సాద నే Ke) షా సమ భ్యత్య 3 నాపితం లగుడ[ పహాోరై. ర్టక్టరీకృత్య దృఢబన్ధ నె 
ర్చద్ధ్వా ఆం ఛిన్న నాసీకయా సహా ధర్యాధిక రణస్థానం నత్వా సభ్యా seca 
“శృణ్వన్తు భవ_న్దః సభాసద్క అనేన చాపితే నాపరాధం వినా చ్రీరక్ష మేత 
ద్వ జ్షీతమ్. తదస్య య ద్యుజ్య తే త త్మింయతామ్. ఇ త్యభిపి తే సభ్యా 'ఊచుః.__ 
“శే నాపితృ కిమర్థం త్వయా భార్యా వ్యజ్రీతా? కి మనయా పరపురుపోఒభిలషితః ? 
రల త్పా9ిణదోవా; కృతః? కిం వా చార్యక రూ-చరితమ్ ? త త్క_థ్య తా మస్యా 
అపరాధఃఎ నాపీతోటప్ (పహారపఫీడ్తతను ర్వ క్తుం న శకాక, అథ తం 'తూస్టీం భూతం 
దృష్ట్వా పునః సభ్యా ఊచుః. “అహో, సత్య మేత | దాజపురుసాణాం వచః, 
వాపా త్మఒ౬యమ్, అనే చేయం నిరోషా వరాకీ దూషితా. ఉక్తం చః 

భిన్న స్వరముఖవర్ష ౪ కజ్కాతదృష్టిః సముత్చతిత తేజూః ' 
భవతి పా పాపం. కృత్వా స్వకర్శసన్నాానీతః పురుషః, 210 

తథా చ ఆయాతి స్థలికె పాతె రృఖవైవర్ణ కసంయుతః 
క లలాట స్వేదభా' గ్ఫూరి గద్దదం భాప తే వచః, 211. 

అథోదృష్టి ర్భృ వే త్చ్త్వా పాపం (పౌ_ప్ప స్పభాం నరః, 

తస్మా ద్యత్నా క్పరిజ్ఞేయ శ్చి హ్నై నేక ర్విచకుకాః. . 212, 
అన్యచ్చ, (ప్రసన్న వదమో పృష్టః స్పష్టవాక్య స్సరోషద్భక్ 

సభాయాం వక్తి సామర్షం సావస్ట్ర మ్మో నర శుచిః. 218 
య చేప దుస్ట్ర చర్చి తలకుణో దృశ్య తే శ్ర్రిభక్ష ణా ద్వధ్య ఇతి. త చ్చూలాయా మారో 
ప్యతామ్.?? ఇతి. వ. 

అథ. వధ్యస్థా నే. నీయమానం తే మవలోక్య . బేవళరా తా న్థర్తాధికృతా వ్రతా 
(పోవాచా-... భో భోః, అన్యాయే వెపు వరాకో వధ్య కే నావీతేః.  సాధుసమాచార 
ఏహః త చ్చ్భూంయతాం. మే వాక్యమ్. “జమ్ము కో హుడుయు ధ్ధేని ఇతి, అభ తే 
సభ్యా ఊచుః. “భే భగవన్ కథ మేతత్? తతో జేవళర్తా తేహిం తయాణా 

వ్ 



కళ పజఖ్బృత నన్, 

మపీ వృర్తాన్సం విశే శాకథయళ్, తదాకర్ష్య సువిస్మితమనస స్టే నాపీఠం విషోచ్య 

మిథః (పో క.— “అహో! 

అవధ్యో (ట్రామ్ముణో బాలక, శ్రీ తపస్వీ చ రోగభాక్ , 

విహితా వ్యజ్ఞతౌ తేషా మపరాభే మహా త్యపి. 214. 

త్ర దస్యా నాసికాచ్చేదః స్యకర్శణా ప్ సంవృతః తతో రాజని గహ 

చ్చేడః కార్యః తథాభనుస్థి లే దేవళ ర్తాఒసి విత్తనాశ సముద్చూతశనోకరహిత:ః పున 

రపి స్యక్రీయం మశాయతనం జగామ, 

(ల 
స్ NK 

జ్ 

అతోఒ వాం (బ్రవీమివ---* జమ్బుకో హుడుయు్దేని ఇది, కరటక ఆజా? — 

“ఏవంపిదే వ్యతికశే కం కర్తవ్య మావయో;ః * దనునకో ఒ(బవీత్ = “ఏవంబిజే౬పి 

సమయే మను బుద్ధి స్ఫురణం భవిష్యతి యేన 'సంజీవకం (ప్రభో ర్విశ్షేషయిస్యూమి, 

ఉక్తం చ యత, 

ఏకంవాన్యా న్న వా వాన్యా దిషు రుకో ధనుష్మ తౌ, 

బుద్ధి ర్చుద్ధి మత స్ప ఎటో హాని రాష్ట్రం 'సచాయకమ్,. 215. 

త తదహం మాయా ప్రపక్ష్చోన గుప్త మ్మాశిత్య తం సోటయిస్యామి, కరటక ఆజా? 

“భద యది కథ మపి తవ మాయా(ప్ర వేశం పిజ్హలకో క్షాస్యతి, సంజీవకో వా తదా 

నూనం విఘాత ఏవ.) సో౭(బ్రవీత్ .__“తాత్స మైవం వద గూఢబుద్ధిఖి రాపత్కా_లే, 

విధులేఒపీ దైవే, బుద్ధిః (ప్రయో_క్తవ్యా; సోద్యమ స్యాజ్యః. కదాచి సూత 

యేన బుద్దైః నాహం ఉక్తం చ > 

త్యాజ్యం న శౌర్యం విధురేఒ౬పీ దైవే, ఇ 

చర్యా త్క_దాచి ల్థ్సితి మాప్నుయా త్స 

జాతే సముద్రేఒపి హీ పోతభళ్లే 

సాంయ్యాతికో వాతి కార్య మేవ, 216 

కథా చ ఉద్యోగినం సతత మ సమేతి లక్షీ 
దె౯ావం హీ దైవ మితి కాప్ర్రరుషాౌ వద వన్స్; 

చైవం నివాత్య కురు పౌరుష నూత్తే శక్యా 

యత్తే కృతే యది న సీధ్యతి కోఒత్ర దోషి 211, 

ఈ దేవం క్షాత్వా సుగూఢబున్ధి ప్రభా వేణ యథా తౌ చ్యావపి న జ్షాస్యతః, తథా 

మిథో వియోజయిస్యామి. ఈ కం చ, 

సుగు_ప్ప స్యాపి దమ్మ స్వ (బహా౬ప్య నం న గచ్చతి, 

కాలికో విమ్షరూ పేణ రాజక న్య్యాం నిషేవ లేం - 218 



మీత భేదత నమ్, క గ్నీ 3౫ 
షష sa) 

కరటక ఆీటాః__“కథ మేఠత్* సో ౬ బవీక్._ శ్ జూ (2 ణం హి త్ర 
కథా ౫ వ 

కన్మీంక్ళి దధిస్టానే కౌలికరథకారా మ్మిశ్రే (ప్రతివసతః స, తృత్ర చ తౌ చాల్యా 
త్పిభృతి 'సవాచారిణొ పరస్పర మ తీవ న్నే వాపకా స టైక స్థానవిహారిణౌ కాలం నయతే ౭౭ 

ని కా _ జొ న అథ కదాచి త్త (తాధిస్టానే బ్ ద్ద్లేవాయత చే యా(తామహోోత్సవ & సంవృ త్త = 

తృత్ర చ నట న్నర్షక చారణ సంకులే నానాదేశాగతజనావృతే తౌ సవహా-దళశా (భమన్తౌా 
కాంచి (చాజకన్యాం కరణుకారాథాం సర్వల కుసనాథాం క ఇఖ్బ్చుకివర్ష ధరపరివృ తాం 
ల్ ఫ్ య అధ దెవ తాదర్శ నార్ధం సమాయాతాం దృష్టవనా, అ థాసా కాలిక స్తాం దృప్వ్వై విపార్టి త 

ఇవ దుష్ట్యగ్రవాగృహీత ఇవ కామళనై. గృన్యమానః సహసా భూతలే నిపపాత. అథ తం 
తదవస్థ మవలోక్య రథకారస్తద్ధుఃఖదుఃఖిత ఆ _ప్పప్రరుషై _స్తం సముల్టి హ్య స్యగృనా 
మానాయయత్ , తత్ర చ వివికైః శీతోపచానై శ్చికిళ్సకవనై ర్మ స్టివాదిఖి కోప 
చర్యమాణ శ్చిరా త్క_థంచి త్సచెత "నూ బభూవ తతో రథకానేణ పృష్ట, ఫో 

మిత్ర, కి మేవం త్వ మక స్తా ద్విచేతనః సంజాతః+ త త్క_భ్యతా మాత్మ 'స్వతూాపమ్ ఇతి. 

న ఆవాః... “వయస్య, య ్యేవం తచ్చు9ణు మే రహాస్యం యేన సర్వా 

మాత్మ 'వేదనాం తే వదామి. యది త్వం మాం సుహృదం మన్య సే, తతః కాష్టు[ప్రబానేన 

(పసాదః (కియతాషమ్. కుమ్యతౌం యద్వా కిఖ్చీ 'త్ప్రణయాతిలేకా దయు.క్తం తవ 
మ యానుస్రితమ్* సో ఒపిత దాకర్థ క చాప్పవీహితనయనః సగద్దద' మువా వః 

| “వయస ) య త్కిజ్వో ద్దుఃఖకారణం త ద్వద. యేన |ప్రతీకారః (క్రియ లే యది శక్ష్య తే 
కర్తుమ్. ఉక్తం నృ 

జ "పుధార్థ సుమన్నాణాం బు వ్ర చైవ మహాత్మనామ్ 
అసాధ్యం న్నా్ట్ లా శే ట్ర య దృం హాజ్జస్య మధ్యగమ్. 219. 

త చేసాం చతుర్ణాం యది సాధ్యం భవిష్యతి తదా౬హం సాధయిస్యామి. కాలిక ఆహా: 
“వయస్య్క ఏతేసా మన్యేషా మపి సవ్నాస్రాణా ముపాయానా మసాధ్యం త న్లే దుఃఖమ్. 
తస్తాన్మమ నురతో మా కాల త్నేపం కురు.” రథకార ఆసా: భో మిత్ర య ద్య 
హ్య సాధ్యం తథాలపి నివేదయ యే నాహా మపి త దసాధ్యం మత్వా త్వయా సవా 

వహ్నా (ప్రవిశామి. ' న క్షణ మపి త్వద్వియోగం సహిమే. ఏప మేనిశ్చయ౬ 
క్ రచ at జ ” కాలిక ఆవా: _ోవయస్య, యా౭ సౌ రాజకన్యా కశేణుకారూఢా క (త్రోత్సజే దృహై 

శి శ్ శ 9 తస్యా దర్శ చాన_న్దరం మకరధ్వబేన మ మేయ మవస్థా విహితా. త న్న శ్రక్ళోమి తడ 

దనాం సోథుమ్. తథా చో క్రమ్.--- 



(౯౫ 
జే @ ఆళ్ళ వా ॥ చ : | కి మల్హిభ కుమృ పరిణాబ ని -కుజ్బు_మా ర ఆ 

తస్యాః పయోధరయుగే రత ఖేదఖిన్న 8 

వమ నిధాయ భుజప సారమధ్యవ 

స్వప్పే్య కదా కణ మవాప్య తదీయసబజ్బమ్. 220, 

తథాచ్మ. 

రాగీ బిమ్నాధథరోఒ సౌ _స్తనకలళయుగం యావనారూభగర్యరం, 
నీచా నాభి; (ప్రకృత్యా కుటిలక మలకం, స్వల్పకం చాపి మధ్యమ, 

కు చ్నష్టతాని నామ (పసభ మినా మనక్సి న్టితా న్యాశు భేదం, | 

య న్నాం తస్యాః కపోలౌ దవాత ఇతి ముహు; స్వచ్చకా తన్న యు _క్టమ్.””221, | 

రథకారో౬ ప్యేవం సకామం తద్వచన మాకర్ణ్మ్య్య సస్మ్త మిద మాపహా:-- '- 

వయ'సస్థి య జ్యేవం త్తి డిస్టా సిద్ధం నః [పయోజనమ్, తద దైవ తయా సవా 

సమాగమః (క్రీయతామ్.” ఇతి. కాలిక ఆసహ:--- “వయస్య, యత్ర కన్యా _న్హఃప్రురే 

వాయుం ముక్తా నాన్యస్య (పవేశో ౬న శక్ర రకూపురుషెధిస్టి. తే కథం మమ తయా 

సవా సమాగమః, తత్కాొం మా మ'ససత్యవచ నేన విడమ్బయసి* రథకార ఆనాః-- 
“మ్మిత్ర పశ్య మే బుద్ది బలమ్. ఏవ మభిధాయ తత ణా త్కీ_లసంచారిణం వైనతేయం 

స చాహుయాగలం వాయుజవృకు దారుణా శజ్ణ చక్ర గదా పద్ధాన్వితం 'సకిరీటకాస్తుభ 
నుఘుటయక్ . తళ _స్తస్మి న్మా-లికం సమారోష్య  విష్ణుచిహ్నితం కృత్వా కీలసబ్బురణ 
విజ్ఞానం చ దర్శయిత్వా (ప్రోవాచ: “వయస్య, అనేన విమ్షురూపేణ గత్వా కన్యా 

_నఃపురే నిశీఖే తాం రాజకన్యా మేకాకినీం స _ప్రభూమిక ప్రాసాద ప్రా_న్హ్లగ తాం ము. 
సభాచాం త్వాం వాసుదేవం మన్యమానాం స్వకీయ మిథ్యావ క్రో _క్తిఫీ రష్ణయి'త్యా 

వాతళత్స్యాయమనూోక్తవిధినా భజ 

కాలికో౭పి త దాకర్ట స తభారూప స్తత గత్వా తా మాసా: _--రాజపు త్తి. 

సుప్తా కొం వా జూనర్డి? ఆహాం తవ కృతే సమ్ముదా తానురాగో లశ్రీం విహా యై | 

వాగతః$ త త్మి_యకాం మయా సవా సమాగమ. ఇతి, సా౭పి గరుడారూఢకం చతు 

యృజం సాయుధం కాస్తుభో-పేత మవలోక్య సవిస్తయా శయనా దుక్టాయ (ప్రోవా-దః._ | 
“భగవన్ ఆహం మానుషీ క్రీటికా౬ శుచి. భగవాం 
త త్కుభ మేత ద్యూజ్య శే ? ? కాలిక ఆహ: 

పగం కిను రాధా నామ మే భార్యా గోపకు 

చ శ్రపావనో వన న్నీంయ క 
సుభగే సత్య మభిహీతం భవత్యా, 

శాపతీర్లా, తే వాహ మ | తాయాత్వ.' ప క్ష మ గాము కాయాలల ఇకక నా (ప్రాహ నవక ఈ 
జ న ష్ గ చి అల స వ్ర్రవం త్ర క్ ళతం (తారయ, సో ౬హ్యవికల్చం మాం తుభ్యం (వంపచ్చ్ళితి.! 



మిత భదత నమ్ క, ఇ కెడ 

కాలిక ఆహీః= “సుభగే చాహం దర్శనపథం మానుషాణాం గచ్చామి. కిం ఫున 
రాలాపకరణమ్, త్వం గాన ర్వేణ వివాహే నాత్తానం ప్రయచ్చ, చమూ చే చాపం 
దత్త్వా సాన్వయం సే పితరం భససాత్క_రిస్యామి.” ఇతి, ఏవ మభిధాయ' గరుడా దవ 

| తీర్య సవ్యే పాణా గృహీత్వా తాం సభయాం సలజ్ఞాం వేపమానాం శయ్యాయా మన 
యత్. తత షే! రాతి శేషం యావ చ్వాత్సా టు సో క్రవిధినా నిషేవ్య (పత్య్యూసే. 

స్వగృవా మలతీతో జగామ. ఏవం తస్య తాం నిత్యం సేవమానస్య కాలో యాతి. 
అథ కదడాచి త్క_ఇ్బుకిన _స్తస్యా అధరోస్ట్ర ప్రవాలఖజ్ఞనం దృష మిథః (పోచుః.--- 

“అహో పశ్య తాస్యా రాజకన్యాయాః ఫురుపోపభుక్రాయా ఇవ శరీరావయవా విభా 
నే సురకత్షీ తేది వా ఏవ 'వషవహారంః ! చే వ్యా త త్క_థ మయం సురక్ష తటలప్యన్మ వఎవా ణి ంవిథో వవహార ! త్ర we 

నివేదయామః* ఏవం నిశ్చిత్య సర్వే సమేత్య రాజానం (ప్రోచుః..._ “జేవ్య వయం న 
విద్మః, పరం సురక్షీ తేఒపి కన్యా న్వవురే కళ్చి త్ప్రవిశతి. త దేవః (పమాణమ్.” ఇతి, 
త చ్చు)త్వా రాజా౭తీవ ఇ్యాకులితచిత్తో వ్యచి_న్హయత్...... 

“సు త్తీ)తి జాతా మహా తీవా చినా క్యా (ప్రదే యేతి మహా న్వితర్క-5, 
దత్తా సుఖం (పాపష్ప్యతి వాన వేతి, క 'న్యాపీతృత్వం ఇలు నామ కష్ట్రమ్. 222, 
నద్య శృ చార్య శ్చ సదృక్ప్రభావా, స్తుల్యాని కూలాని కులాని తాసామ్స్ 
తోయె A దోష శ నిపాతేయ ని, నద్యో హీ కూలాన్సి కులాని నార్య 8.228, 

తథా-చృ___ మ . 
జననీమసుూా వారతి జాతవతీ, పరివర్ధ తే సవా కువా సుహృ దామ 

_ పరసాక్కృతాపి కురుతే మలినం దురతిక్రమా దుహితరో విపదః,”. ౨84, 
ఏవం బహువిధం విచిన్హ్య్వ 'జీవీం రహఃస్థాం (పోవాచః._ 6జీ జాయతాం కి మేసే 
కబ్బ్బుకి సెగ వద న్పి. స్య కృతా_స్టః కుపితో య్ నెత చనం (క్రియ లే.) ఇతి. 

చే వ్యపి త దాకర్ల్య వ్యాకులీభూ తా సత్వరం కన్యా న్లఃప్రురే గత్వా తాం 
ఖుణ్ణితాధ రాం నఖవిలిఖితశరీరావయవాం దుహితర మపళ్యత్ , ఆవా చ “ఆ పాపే 
తులక లజ్బ్క_ కారిణి కి "మేవం శీ లఖల్ణానం కృతమ్! కోఒ౬యం కృ తాన్తావలోకిత _స్త్వ్వత్స 
కాశ మభ్యేతి త త్కథ్యతాం మ మా. సత్యమ్ ఇతి. కోపాటోపవిశజ్కటం 
వదన్య్యాం మాతరి రాజఫు త్రీ9 భయలజ్ఞానతాననం (పోవా న--“అమృ సామా నారా 
యణః (ప్రత్యవాం గరుడారూఢో నిశి సమాయాతి. చే దసత్యం మమ వాక్యమ్ త 
త్స (చతుపా విలోకయతు నిగాథత రా నిశీఖే భగవ నం రమాకా సమ్” త చ్భు9త్వా 
సాఓపి (పవహాసితవద'నా పులకాజ్కి_తస ర్వాజ్డీ “సత్వరం గత్వా రాజాన మూచే,_ీ దేవు 
దిష్ట్యా వర్భ నే! నిత్య మేవ నికీథే భగబా న్నా రాయణః కన్యకాపాళ్ళే వ్రజ శ్యతి. తేన 



గాన్షర్వవివాహేన సౌ ఏవాహీతా. త దద్య త్వేయా మయా చ ర్నాతౌ వాతాయన 

గకొభ్యాం నికీ ఛే (దహ్పవ్యః, యతో నస మాను మై. సహోలాపం కరోతి. త చ్భు9త్వా 

హర్ష తస్య రాజ్ఞ _వద్దినం వర్ద శత ప్రాయ మివ కథంచి జగామ. తతస్తు రాత్రౌ నిఛ్చతో 

భూత్వా రాజ్జీ సహితో రాజా వాతాయనస్థో గగనాస కృదృష్టి ర్యావ ల్తిష్టతిి తావ, 

త్మ నృమయే గయజడాలరూఢం తం శజ్ఞ చక గదా పద్మ పహాస్తం యథో క్రచిహ్మా జ్కాతం 

వో మోస్టై ఒవతేర న్దం నారాయణ మపళ్యత్ . తతః సుధాపూరష్ణొవితే మి వాత్మనం 

మన్యమాన సా మువాచ,--- “పియే, నా _వ్య న్యూ ధన్యతరో లోకే మత్త 'స్వత్త 

శ్చ య త్పినూతిం నారాయణో భజతే, త త్సీన్ధాః సశ్వే౬స్థాకం మనోరథాః, 

ఆధునా జామాత్స ప్రభా వేణ సకలా మపి వసుమతీం వశ్యాం కరిస్యామి.” ఏవం నిశ్చిత్య 

సరై ఏః సీమాధివెః సవా' మర్యాదావ్యతీ(క్రమ మకరోత్ . తే.చతం మర్యా చావ్యతి 

(క్రమేణ వర్సృమాన మాలోక్య స్వే సమేత్య తేన సవా విగ్రహాం చక్రుః 

ఆతా న్లరే స రాజా డేవీముఖేన తాం దుహీతర మువాచ,.ోపు త్రీ, త్వయి 

దుహీతరి వర్తమానాయాం నారాయణో భగవతి జామాతేరి స్థితే త త్కీ_ మేవం యుజ్య జే 

య త్సర్వే పార్టి వా మయా సహా విగ్రసాం కుర్వ_న్ది. త త్పంబోధ్యో ఒద్య త్వయా 

నిజభర్యా యథా మమ శతూ న్వా బ్రపాదయతి* శత _స్తయా స కాలికో ర్మాత్” 'సవి 

నయ మభ్గిహితేఖ, భగవన్, త్వయి జామాతరి స్థితే మమ, తాతో య చృత్రుభిః పరి 

భూయపే త న్న యు కమ్. తే త్స సాదం కృత్వా సర్వాం స్తా ఇ్బుతూ న్వా వ్ర్పా 

దయ. కాలిక ఆవా:--ోసుఛ నే కియన్నాతొ స్ట్వేతే తవ పితుః శత్రవః! త ద్విశ్వస్తా 

భన మణీ నాప్ సుదర్శనచ్మశేణ సర్వాం _సైలళః ఖర్జాయి హామి.” 

అభ గచ్భృతా కాలేన సర్వ దేశం శ తుఫి రుద్య్వాస్య స రాజా (పొకార శేషః 

కృతేః, కథా౭౬పి వాసుదేవరాపధరం కాలిక మజాన (నాజా నిత్య మేవ విశేషతః 

కర్పూ రాగురుకన్తూరికాది పరిమళవిశేసా న్నా'న్నాప్రకార వస్త్ర పుష్ప భతక్యు పేయాం 

శృ (పేమయ స్ట్రహితృము'ఖేన త మాచే. “భగవన్, (ప్రభాతే నూనం స్థానభ బ్రో 

భవిష్యతి. యతో యవనేస్టనకుయః సంజాత్క స్తథా సర్యోఒపి జనః (ప్రహానై ర్జర్జరిత 
ప, 

చేసా; సంవృత్తో య. మతము (పచురో మృతే శ్చ, తే డేవం జాతా లత కాలే ' 

య డుచితం భవతి త దక యమ్. ఇచి త చ్చు) త్వా కాలికోఒప్యచి_నయత్ . 

క్క న సహా భ్విప నాం ఫ్థానభ జై జాలే మ మానయా సవా వియోగో భవిష్యతి. తస్తా ద్దరుడ మారువ్యా 
సాయుధ మాతౌన మాకాశే దగ్శ్గయామి. కచాచి నాం వాసుదేవం మన్యమానా సే 

సాశ్తజ దో యాది క | ఛ్ జ్యా రాక్ల్ యోద్ధృఖి కాన్య మై ఉక్తం చృ-_ 

నిర్విషే, కాపి సన్పేణ క_ర్రవ్యా మహతీ సృట్ఫా 

విషం భవతు మా భూయాత్, సృటాటోపో భయబ్కరణ,._ 225, 
లా 



మే భదత మ్, క, గ, క్ న్ 
Se 

శి 

అథ యది మమ ఫ్టానార్థ ముద్యత'స్య మృత్యు ర్భృవిష్యతి త దపి సుక్ట రతకమ్, 

ఊఉ కంచ గవా మరే (్రావ్మాణా శ్టే స్వామ్య శ్లే న్తీ కృ కే_థవా 
పా య స్త్వ జే శ్నాంణాం సస్య లోకా సృచాతేనాః. 226. 

ననే) మజ్జలసం్టే నె స్థ విగృవ్యాతే రాహుణా దినాదీళ్క, 

కరణాగ తేన సార్ధం విప దపి తేజస్వీనాం శ్లాఘ్యా.” 227. 

ఏవం నిశ్చిత్య (పత్యూపే. ద en కృత్వా తాం (పోవాచ,.ోనుభ శే స 

శ తుఫి ర్త రత రన్న ం పానం చా స్వాదయిప్యామి, కిం బహునా త్వయావీ సవా సజ్ఞమం 
తతః కరిష్యూని. పరం వాచ్య _స్త్వ యాజఒబఒక్మపితా య త్ప్రభా తే (ప్రభూ తేన జ స్య 
సహ నగరా న్ని హ్కు_9మ్య యోద్ధవ్యమ్. అ= చా కాళస్థిత ఏవ సర్వాం స్తా న్ని నే 
జసః కరిష్యామి. పక్ళ్చా త్సుఖేన భవతా వా న్షవ్యాః, అ ప్రన రవాం తా న్న ప్రయ 

మేవ నూదయామి త త్తేపషాం పాపాత్త్మనాం వైకుజ్టీయా గతిః స్యాత్. తహ్తై శ్రే తథా 
క్ల _ర్హవ్యా యథా పలాయే వాన్యమానాః, స్వరం న గచ్చ ని స, 8 

సా౭౬పి త డాకగ్గ క్ట పితుః ' సమీపం గత్వా సర్వం వృత్తాన్గం న్య వేదయత్ . 

రాజాపి తస్యా వాక్యం (శశద్దధాన;ః (పత్య్యూమే. సముస్థాయ సుసంనద్ధ వై న్యా యున్లార్థం 

నిశ్చక్రాము. కాలికో ఒపీ మరణో కృతనిక్నయ క్చాపపాణి గ్లగనగతి రృరుడారూభోే 
యుస్ధాయ (స్థితః. అ (తానే భగవతా నారాయణో న వాస. ర్రమానవేదినా 
సృృకమాత్రో వె “ఐినలేయః సంప్రాప్తో వివాస్య ప్రోక్షణ “భే గరుత్తన్్ జానాసి 
త్వం యిక మ రూపేణ కాలికో చాథమయగరుడే స సమారూఢో శాజకన్యాం కామ 

యే.! సో౭౬బ్రవీత్. “దేవ wi జ్ఞాయతే తచ్చేష్టితమ్. త త్కిం కర్మః సాం 
(పతక డీ భగచబా నాహాః “అద్య కాలికో మరే కృతనిశ్చ యో వహించ 

యుగ్ధార్డే వినిగ్గతేః. 'స నూనం (పధానతు. త్తియళ రానాతో నిధన పుష్యతి. తన్మి స్ల్లతే 

సర్వో జనో వదిష్యుతి య త్పంభూతతు. త్ర్రమె ర్తి ర్మిలిత్వా వాసుదేవో గరుడ శ్చ నిపా 

తెతః. తతః పరం లోేకోఒయ మావయో;ః పూజాం న కరిష్యతి. తత _సే కం (దుతతరం 

తత దారుమయణగరుడే సంక్రమణం కోరు. అవా మసి కౌలికశరీరే (ప్రవేశం కరిప్యూమి. 
యేన స శ తూ న్యా న్రపొదయతి, తత ళో ee దావయో ర్థాహాత్ర తృ వృద్ధి 8 

స్యాత్ క” 

అధ గరుడే త్ ఛతి (పతిపన్చే శ్రీ భగవా నారా యణ _స్రచ్భరీనే hE 

మకరోత్. తతో భగవన్గాహో కేన గగనస్థః స కౌలికః శ మః గదా వాప me 
ఈకణా దేవ లీల యేవ ౩ సమస్తా నవి ప్రథానత త్రోయా Es సేజుస శ్చకాం. తత సేన 

న స్వసెన్య పరివృ లేన సంగ్రామే జితా నివాతా శ శే సశ్వేఒపి శత్రవః. కలో 



లోలి ప ఇ తే Ww మ్, 

శ్చ లోకమే (పవాద్యో, యథా౬ నేన విన్గుజామాళ్ళ ప్రభా వేణ సర
్వే శరవో నిహత్య. 

ఇతి. కాలికో౭పి తాస్ట్టృతొ న్స హా (పముదితేమ నా గగనా దవతీర్ణో యావత్ , రాజా 

మాత్యపౌరలోకా _స్తం నగరవా స్తవ్యం కౌలికం పశ్య న్ని. తతః పృష్టః “క ముతత? 

కత సో౬పి మూలా దారభ్య సర్వం (ప్రాగ్వృత్తౌన్షం న్యవేదయత్ . తేక శ్చ 

కాలిక సాహ సానురజ్ఞితమనసా శ్షత్రువధా దవా ప తేజసా రాజ్ఞా సా శాజక'న్య్యా 'సకల 

జన పక్షకుం వివాహపిధినా తస్మై సమర్పితౌ డేశ్ల శ్వ (పద ర్తీః. కాలికో౬ పి తయా 

సాం పజ్వా(ప్రకారం కీవలోక సారం విషయసుఖ మనుభవ న్యాలం నినాయ. అతే 

స్తూచ్య తే. “స్ముపయు క్షస్య దమ్శస్య' "ఇతి. 

త్ర చ్చుత్వా కరటక ఆహావ--*భదద్ర, అ స్తే వనమ్, పరం తథాఒపీ మహ చే 

భ్రయక్. యతో బుద్ధి మా నృంజీవకో కా(ద శ్చ సింహః* య ద్యపీ తే బుడ్భిప్రాగల్భ కం 

తథా౭౬పీ త్వం పలకా త్రం ఏయూాజయితు మసమర్థ ఏవ. దమనక ఆవాః-_ (ఖాత, 

ఆసమగ్గోఒపి సమర్థ ఏవ. ఉక్తం చా 

ఉపాయీన హీ య త్కు_ర్యా ల్తే న్న్న శక్యం పరాక మై? 

కాకా కనకనూ! తే కొప సర్ప్చో నిషాలితేః, 228. 
| స ఫ్రీ . is లస శ్రీ గ తీ 

కరటక ఆనాః కథ మేతత్ సో౭(బవీత్ .--- gp en) 

కథా. ౬ 

అస్తి కస్మించ్చీ తర్ప్రదేశే మహాన్న్న శిలోధపాదపణ తత్ర వాయసధమ్పు తీ 

(పతివసతేః స్మ అథ తయోః (పసవకాలే వృకువివరా న్ని హు మ్య కృష్ణ సర్పః స దైవ 

తదపత్యాని ఛకుయతి, తత హై నిర్వేడా దన్యవృ కుమాలనివాసీనం పీయనుహృదం. 

స్పగాలం గ తో వతు. భద్ర కి చేవంవిభే సంజాల్సే అవయోః కర్పవ్యం భవతి 

ఏవం తావ ద్దుహైశ్యా కృష్ణ సరో వృకువివరా న్నిర్ణ త్యావయో ర్నాలకా సృృతుయతి. 

త్ర త్కథ్యళాం త్మద్రతార్థం కశ్చి దుపాయః, 

యస్య శోకం నదీతీశ్క భార్యా చ పరసజ్ఞతా, 

ససక్చే చ గృహే వాసం కథం స్యా త్తస్య నిర్వ్చతిః ? . 229. 

అన్య చ్చ, సర్పయు శే గృహే వాసో మృత్యు రేవ న.సంశేయః, 

య ద్ర్రొమాన్నే వసే ల్పర్ప _స్పస్య స్యా త్పాాణసంశయః. . 280." 

అస్తాక మపి రత స్ట్శానాం (ప్రతిదినం (ప్రాణ సంశయ.) స ఆహా: ఈ నా్యత్రవిపయ్ం 

స్వల్మ్పోలాపి విపాదః కార్యః, నూనం స లుబ్దో నోపాయ మ న్హశేణ వధ్య ః స్యాత్ =, 

ఉసాయేన జయో యాదృ (గ్రిపో స్తాదృ గృ హేతలిభిం 
ఉపాయక్టోఒల్స కాయోలపి న శూరైః పరభూయ లే, .. 281 



నం. క, ౭. ళం 

తథా శ భక్నయిత్నా బహూ న నృత్య ను _త్రమా౭౬ ధమమధ్యమాన్ 

అతిలాల్యా దృకః కళ్చి నృృతః కర్క_టక గహోత్ . 00 శ 

తా వూదతుః.- “కథ మేతత్ ౧ సోల్ట్టవీత్.__ hs వాస్ 

కథా. 2 వ 

స్టీ కస్మింళ్చి ద్వన(ప్రదేశే నానాజలచరసనాధం మహా త్పరః. త్ర చ కృతా 

టల. బక ఏకో వృద్ధభావ ముపాగతో మత్సా్యా న్ యా మసమర్థః. తత్ర 

శో క్రంజ్ఞామక్టుః స. న్్ ఉపవిష్టో ముకాఫల(ప్రకర సద్భ,కె ర(శుపవా హై శూ రాతల 

నుఫిషి షిషుకా రరోద. ఏకః కలీరకో నానాజలచరసమేతః సమేత్య తస్య దుఃఖేన 

దుఃఖితః సాదర మిద మాచే. మ మామ కి మద్య త్వయా నాహారవృ త్తి రనుష్టీయ తే? 

శేవల మ్మశుపూర్ణ నేత్రాభ్యాం సనిశ్వాసేన స్ట్రీయ లే? స ఆహః “వత్స సత్య ముప 

లక్షీతం భవతా. మయా హీ మత్సా వదనం (ప్రతి పరవువెరాగ్యతయా సాంప్రతం 

Shanes కృతమ్, తే నాహం సమోపగతా నపి మత్స్యా న్న భతయామి. 

కులీరక స్త త్వా (ప్రాహాః_నూము, కింత జై దై పరాగ్యకారణకొ?? స (ప్రావాః— 

“వత్స, అహా మస్తీ న్సరసనీ జాతో వృద్ధిం గత శ్నం తే న్మ యెత చ్భు9తం, య చ్ద్వాదో. 

'వార్ది క్యకాళ్ళపి! సంపద్యత, ఇతి. ? కోలీరక త. పమ “కసా త్త చ్చు )తమ్? 

హై. ఆసా — ోదైవజ్జముఖారత్ + ఏ్స, శనెళ్చరో హీ హీజీశకటిం భిత్త్వా ఖామం 

కం చ (ప్రయాస న్యతి. ఊ_క్టం చ టే 

282. 

యది భిచే నూర్యసుతో రోహీళణ్య్యాః శకట మిహ లోకే 

,. ద్వాదశ వర్షాణి తదా న హీ హీ వర్షతి వాసవో భూమా. 288. 

తథా చ (ప్రాజాపత్యే శక భిన్నే ఒక్క శైవ పాతకం వసుధా 
ఛస్తాస్టి సిశకలకీ గా కాపాలిక మివ (వ్రతం ధే 284. 

తథా చ రోహి శీశకట మర్క_నన్టన క్షే ద్భినత్తి రధిరో ఒథవా శశీ 

కిం వదామి తేదనిస్టసాగశే సర్వలోక ముపయాతి సంకుయః. _ 2లిర్, 

రోహి జీశకటమధ్యసంన్థిశే చష్ష న్హను స్యశరణీకృతా. జనాః 

క్యా౬పి యాన్తి ని కుపొ-వితాళ నా; సూర్యత _ప్పభిదు రామ్బుపాయినః, 

త చేతత్సీగః స్వల్పతోయం వర్తతే శ్రీభుం శ్లోషం యాస్యత్వి అస్మి నృుష్మే_ మైః 

"న హావాం వృద్ధిం గతం స దైవ (క్రీడిత శ్చ "తే సర్వే తోయాఫావా న్నాళం యా 

న్యన్గి త "ల్లేషాం వియోగం (ద్రహ్ర మహా మసమర్థః. లే నైక కాయో పవేశనం 

కృతమ్ సాంప్రతం సర్వేషాం 'స్వల్పజలాశ యా నాం ree గురుజలాశయేషు స్వస్య 
జ 6 . 



ర పజఖ్బత 1) మ్, +. 

: fF 

జై మ్నీయ నే, శేచి చ్చ మకర గోధా శింకుమార జలవా స్తీ (ప్రభృతయః “స్వయ మేవ 

గచ్చన్లిం అత్ర పునః సరసి యే జలచరా స్తే నిశ్చిన్తాః సన్తి; తే చాహం విశేషా 

(దోడిమి య ద్చీజ శేషమా(త్రమ హ్య త్ర మోద్ధరిష్యతి.౫ 

తతః సత చాక క్షా న్వేపా మపి జలచరాణాం త త్తస్య వచనం నివేదయామాస, 

అథ తే సశ్వే భయత్ర స్తమనసో మత్స శ్ కచ్చప (ప్రభృతయ _స్త మభ్యు పేత్య 
4 

షృప్రచ్చుః, “మామ, అప్పి కళ్చి[ద్రపామయో యే నాస్తాకం రక భవతి? బక ఆహా: 
అ | స్య స్య జలాశయస్య నాతిదూరే డ్రభూతేజలసగాథం సరః పది నీ హణ అ గం. 

య చ్చతుర్వింశ త్యాపి వగాణా మువ్వ స్ట్రా న శోష మేప్యతి, త ద్యది మమ సృష్టం 

కళ్ళ దావోనాచి త దహం తం తత్ర నయామి.* అథ తే త్మ విశ్వాస నూపన్నా ౪ 

“తాక్క మాతుల్క |భ్రాతః' ఇతి (బ్రువాణాః “అసాం పూర్వ మహం పూర్వమ్ . ఇతి 
నమనా త్పరితస్థుః, సో౭౬పి దుషహ్రాశయః (క్రమేణ తాన్న లనే ఆరోప్య జలాశయస్య 
నాతిదూశే శిలాం సమాసాద్య తస్యా మాక్షిప్య స్వేచ్చయా భకుయిత్యా భూయో 
ఒప జలాశయం సమాసాద్య జలచ రాకాొం మిథ్యా వార్తాసం దేశ-నై ర్యనాంసి రష్టాయ 
న్నిత్యా మి వాహారవ్ఫ త్తి మకరోక్. 3 

అన్యస్మీ న్పినే చ కులీరకే ణో క్ట. “మామ మయా సవా తే ప్రథనుం శ్నే హా 
సంధాహా సంయంజాతా, త త్కీం మాం పరిత్య జ్యాన్యా న్నయని! తస చద్య హ్హ 
(ప్రాణ్యత్రాణం కరు.) త దాకక్ల § సో౭పి దుష్టాశయ ల్చి _న్దతీవాక్.._-నిర్విళ్లో ౬ హూం 
మత్స్యమాంపాద నేన, తద మైనం కులీరకం వ్యష్టానస్థా నే కరోమి ఇతి విచిన్హ్య్వ 
తం సృష్టే సమారోప్య తాం వధ్యశిలా ముద్దిశ్య ప్రస్థితః. కులీరకోఒపి దూరాదే పాన్సి 
పర్వతం కిల్మాశ్రయ మవలోక్య మత్సా శ్స్టీని పరిజ్ఞాయ త మప్ఫచ్చత్ mn “మామ్, 
కియద్దూరే స జలాశయః  మదీయభాశే అాతిశ్రాన్స సమ్ త తృథయ.? సో౭పి 
మక్షధీ స్టలచరోఒయ మితి మత్వా స్థలే న (ప్రభవ తీతి సస్మిత మిద మావా:_“కులీరక్క 
కుతోఒన్య్యో జలాశయః, మమ ('ప్రాణయా (తేయమ్, తస్తాత్ సర్యతా మాత సూ 

అట్టే ఒభీస్ట దేవతా. త్వామ ప్యస్యాం శిలాయాం నిశ్షీష్య ఛతుయిష్యామి,' ఇ త్యు కృవతి 
తసి న్స కులీరక చం బకం స్వవదనదంశద (యేన మృణాలనాలధవలాయాం మృదు 
(గీవాయాం గృహీత్యా మౌరంయామాస. అభ స తాం బకగ్గీవాం - నమాదాయ శె; 
శనై వ్రజ్టలాశయ మాససాద, తతః సరై (౪ శేవ జలచనైః పృష్టః “భేః ఆలీరక్ళ 
కిం నివ త్తే సమ్? స మాతులో అపి నాయాత త త్కిం చిరయతి? వయం సర్వే సోత్నుకాః కృతకణా _సీఫ్టానుః.” ఏవం తై రభిహీ'తే కలీరకో ఒవీ వివ సో 
బొచ్చు. శ ear “i శ న క్ 

మూ 55 సర్వే జలవరా _సన మిథ్యావాదినా వఖ్బయిత్యా నాచిదూ చే 

ళో 
Cal 



మద ' a పక త్ర దత రన కా. ళో 

వ్ . 

శిలాతలే (పఠీప్య భక్న్షీతాః త న్మ మాయుఃశేషతయా తస్య విశ్వాసభాతక స్యాఖి 

(పాయం జాతా A జేయ మానీతా. త దలం సంభ్రమేణ, అధునా సర్వజలచరాణాం 

శేమం భ విష్యుతి.” 

అతో ౬వహాం (బవీమి.—— 6భక్షుయిత్వా బహూ న్మత్స్యాన్* ఇతి. వాయస 

ఆవా:--భద్రు త తృథయ కథం స దుష్టసర్చో వధ మృపైష్యుతి* స్పగాల ఆవా:__ 

“గచ్చతు భవా న్కిఇ్చీ న్నగరం రాజాధిష్టానమ్. త్మత్ర క స్వా౬పి ధనినో రాజా 

మాత్యాదేః (ప్రమాదినః కనకన్నూత్రం హారం వా గృహీత్వా త త్మో_టరశే (ప్రకీపృ యేన 

సర్ప స్ప ద్రివాణేన వధ్య లే.) 

అథ తక ణా త్కాకః కాకీ చ తచాక క్యా ల్మేచ్ళ యూారత్పతితౌ. తత శ్చ కాకీ 

కిలా త్సరః (పాష్య యావ త్పళ్యత్తి తౌవ తన్మే కస్య చి ద్రాజ్ట్. ఒ_న్హఃపురం జలా 

సన్న న్య_స్టకనకసూ[తం ముక్తముక్తాహారవస్తా భ రణం జల్మకీడాం కురుతే. అథ సా 
ఒ లీ అ అ అ అకక చే న్ వాయన కనకస్యూత్ర మేక మాదాయ స్వగృహాఖిముఖం (ప్రత స్థ తత శ్చ కజ్బుకి సూ 

వక్షధరా శ్చ తన్నీ యమాన ముపలత్మ్యు గృహీతలగుడాః సత్వర మనుయయం;* కా 

్ష బలో అన శ ఆ అ జ ఇ 9 క్యవీ సర్పకోటరే త త్క_నకన్నూత్రం (ప్రకీహ్య సుదూర మవ్యతా. ep యావ | ద్రాజ 

పురుసా సం వృకు మారువ్యా త త్రోటర నువలోకయ న్లి తావత్ కృష్ణసర్పః (ప్రసా 

రెతభోగ _ప్రిష్టతి. తత స్తం లగుడ ప్రహా నేణ హత్వా కనకనూ(త మాదాయ యథాఖ్ళి 

లపషితం స్థానం గతౌ, వాయసదవ్చుతీ అపి తతః పరం సుఖేన వసతః, అతో ₹పహాం 

(బ్రవీమి.--- “ఉపాయేన హి య త్కు. ర్యాత్ ” ఇతి, తన్న కిఖ్చీ దివా బుద్ధిముతా 

మసాధ్య మి, ఉక్తం చవి లం 

“యస్య బుద్ది రృలం తస్య, నిర్చ్బుడ్లే స్తు కుతో బలమ్? 
ధి ధ్ 

వనే సింహో మదోన్మ ర్తః శశశేన నిసాతితః,” 287. 

కరటక ఆవాఃకభ మేతత్ స ఆహాః 
ళో 

| $70" 9 

క స్టీంళ్చి ద్వే భాసురకో నామ సీంహః [పతివసతి స్మ, అ థాసౌ వీర్యాతి 

శేకా న్నిత్య మే వాచేకా న్యృగళళకాది న్వా్యాపాదయక సూపరరామ. అ థా 

న్యేద్యు _స్తద్వనజాః సశ్వే సారజ్ఞ వరాహా మహిష శశ కాదయో మిలిత్వా త మభ్యు 

ేత్య (పోచుః.-- “స్వామిన్, కి మనేన సకలమృగవభేన నిత్య మేవ యతే స్త 

టైశే చాన్ మృశేణ తృప్తి గృవతి, త తీ) యతా మస్మాభిః సహ సమయధర్మః. ఆద్య 

(పభృతి.త వా (తోపవిస్ట్రస్య జాతి క్రమేణ |ప్రతీదిన మేకో మృగో భ తుణార్థ ౦ సమే 



లోక ప తా త్ర త్ర. 

స్యతి. ఏవం కృతే తవ తావ త్పాణయా(శ్రా శ్లే శ్లేశం వి నాపి భవిష్యతి, అస్తాకం శ 

ప్రునః సర్వోచ్చేదనం న న స్యాత్. త బేష రాజధర్లా ఒనుష్టీయతామ్. ఉక్తం చకా 

శె? శె శూ రాజ్య ముపభు కై యథాబలమ్ 

రసాయన మివ ప్రాజ్ఞః స స ఫుష్టిం పరమాం (వబేత్ = 288, 

విధినా మనియు శ్తేన రూమౌ౬పి మథితా౬పీ చ 

(ప్రయచ్చ్భతి ఫలం భూమి రర ణీవ హుతాళనమ్, ౨89, 

(ప్రజానాం పాలనం ళస్వం స్వర్షకోశస్య వర్గ నర్షనమ్, 

పీడనం ధర్మ్యనాకాయ పాపా యాయశసే స్థిత. 240: 

నోపాలేన (పజాగ్లేనూ రి త్త త్తదుగ్ధం. శన ళ్నెః 

పాలనా త్ర్నోషణా ద్ద్రావ్యాం 'స్యాయ్యాం న్ తిం సమాచరేత్ . 241. (3 

అజా మివ (ప్రజాం మోహో ద్యో హాన్యా త్ప్ఫథివీపతిః 

త్ర మైకా జాయే తృప్తి ప్పి ర్న ద్వితీయా కథంచన. 242, 

ఫలార్చీ నృపతి క్లో దోకా న్పాలరే ద్యత్న మాస్థితః 

చానమాహాదితో యేన PE es నివ. బి4శి. 

నృపదీపో భన స్నేహం (పజాభ్యః సంవార న్నపి 

ఆ_క్షరసై రుకైః శుళ క్షక్యుతే నైవ కేనచిత్ . 244. 

యథా శా రువ్యా తే కాలే పౌల్య'తే చ తథా అకా 

సిచ్య తే వీయాతే చెవ లతా పుప్పఫల ప్రదా. ౨45, 

యథా వీజాజ్యూ-రః సూతక్మేః (పయళల్నే గాభిరక్షీతః 
వ 

ఫలప్రదో భవే త్మా_లే తద్వల్లోకః సురక్నీతః, 246. | 

హిరణ్యధాన్యరత్నాని యానాని వివిధాని -ద 

కథా౭౬న్య దపి య త్కిఖ్చీ కృషిజాభ్యః స్యా న్యృహీపలేః. 2417. 
లోకాను(గవాక రారః (ప్రవద్ధ్థచ్నే నరక్వరాళ 

లోకానాం సంకుయా చ్చైవ మయం యాన్తి న సంశయః.” 248. 

అథ తేహెం తద్వచన మాకక్ష్య భాసురక ఆహ “అవశో సత్య మభిహితం 

భవద్మి౬ పరం యది మ మోపవిష్ట స్యాత్ర నిత్య మేవ నెకః శ్వాపదః సమాగముహ్యుతి, 

త్ర న్నూసం సర్వా నవ్ న శ * అధ తే తథైవ (ప్రతిజ్ఞాయ నిర్టతెభా జ. స 

ఎవ నే నిర్భయాః ప పర్యటు న్లి షక శ్చ (ప్రతిదినం క్రమేణ యాతి. వృద్దో చా. 

వై రాగ్యయుకో వొ, కోళ్రపో వ్యా పుత్త్ర కళతనాళభీతో వా, తేషాం "మధ్యా 

_త్త్స్ట్టే ఫోజవాస్థం మధ్యాహ్న సమయ ఉపతిస్ట తె, - 
Ca 



మీత్త్ర భేదత నమ్. క. ౮, లగి 
వ క వ 

అథ కదాచి జ్ఞాతీక్రమా చృశక స్యావసరః సమాయాత్య, స ఇమ స మృగ! 
5 న 

(ేకితోఒనిన్భృ న్నీ మడ్దం మసం గత్వా తస్య వధోపాయం చచికయ శ్వేలాతి క్షనం 
కృత్వా చ్యాకులికవ్భాదయో యావ ద్దచ్చతి తావ నార్చే గచ్భతా కూపః సందృష్టఃం 
యావ త్కూ-పోపరి యాతి తావ తూ్కూ పమధ్య ఆత్మనః (ప్రతిబిమ్చుం దదర్శ. చృహ్వై 
చ కేన వృాదయే చిన్లితమ్,.. “య దృవ్య ఉపాయో ఒ_క్టి, అపాం ఛాసుకకం 

(ప్రాప్తః వింపనోో గప్ చేలాలి క్రమేణ మీ త్తైనుకజ్ధః కోపావిష్ట్రః 'సృక్యణీ పితేలిహ 

ES _కవ్య 
ప "సస క్ గ గ a కు ఏవం చి నయత స్తు § GE] మద్దం మన్షం గతా (ప్రణమ్య త స్వారో స్థతః. అథ 

తం (ప్రజ్వలితాత్మ భాసురకో భ_ర్హ్సృయ న్నాహః_శే శశకాభమ్మ ఏకత స్తావ త్త నం 
లఘుః (ప్రాప్తో ఒపరతో వేలాతిక్రమేణ. త దస్తా దపరాధా త్వాం నిపాత్య, (ప్రాతః 
సకలా న్య పీ మృగకులా న్యుచ్చేదయిష్యామి. అథ శశకః సవినయం (పోవా ద. 
“స్వామిన్ , నాపరాధోమము న చ సత్వ్వానామ్, త చ్చూ్రయతాం కారణమ్ 

వ * ర . షు జవ స రాజధ సింవా ఆజా? సత్వరం నివేదయ యాన నమ దంష్ట్ర _న గతో న భవా నృృవిహ్యుతి 

ఇచి. శశక ఆపహా:---- “స్వామిన్, సమ _స్తమృై రద్య జాతక మేణ మమ లఘుతర'స్య 

(ప్రస్తావం విజ్ఞాయ తతో ౬సాం చతుర్భిః శళవైః సమం (పేషితః. తత శ్వా వా మాగచ్చ 
న్న _న్షరాలే మవాతా శేనచి దపశరేణ సింహేన వివరా న్నిర్ష త్యాభిహితః._ “కే క్వ 

ప్రస్థితా యూయమ్, అభీష్ట దేవతాం స్మరత* తతో మ యాక్సిహితమ్.... “వయం 
స్వామిసూ  భాసురక సింహాస్య 'సకాళ ఆహారార్థం సమయభధ శె లా గచ్చామః,” తత్ర 

స్నే నాఖిహ్ తమ్. “య డ్యేవం తర్హి మదీయ మేత ద్వనమ్స్ మయా సహ సమయ 

ధర్మణ సమ్మప్పై రపి క్వాపటై ర్వ_క్రితవ్యమ్. చౌరరూపీ స భాసురకః, అథ యది సో 

ఒక ఫ్ తతో విశ్వాసస్థానే చతుర శశకా నత్ర ధృత్వా త మాహూయ (ద్రుత 

తర మాగచ్చ, యేన యః కళ్ళి దావయో రృధ్యా క్పరాక్రమేణ రాజా భవిహ్యత్రి స 

సర్వా "నేతా నృతుయిష్యతి. ’ ఇతి. తతో ౬హం శే నాదిష్టః స్వామిసకాశ మభ్యా 

గతః ఏత ద్వేలావ్యతి క్రనమకారణమ్. త దృత్ర స్వామీ (ప్రమాణమ్. ౫ 

త చ్భు9త్వా భాసురక ఆహ:__భ్ల బ్ర య ద్యేవం త త్పత్వరం దర్శ్గయ మే 

తం చారసింనాంర, యే నావాం మృగకోపం త స్యోపరి వపా స్వస్థో శ వామి. ఉ కం చః 
య్ a ~~ 

భూమి రి త్తం హిరణ్యం చ విగ్రహస్య ఫల్మత్రయమ్, 

నా స్ట్యేక మసి య బ్యేపాం నతం కుర్యా తృ_థంచన 249. 

యత న స్వా తలం భూరి యత్ర చ స్యా త్పరాభవః 

న తత్ర మతినూ న్యుద్ధం సము త్నాద్య సమాచరేత్ ఖా 250. 



లోక పజ్బాతే నన్, 

ళ్ జ 

శశక ఆహా: స్వామిన్, సత్య మిదమ్, స్వభూమి హేతోః పరిభవా చ్చ యుధ్యశే 

క్షత్రియా పరం స దున్చాశ్రయః. దున" న్నిష్కు_9మ్య వయం తేన విష్క_ మ్మిలౌః, 

వ్ర ర వ MTN క తతో దుర్దస్థో దుస్సాధ్యో భవతి రిఫపుః ఉక్తం 

న గజానాం సపానేణ న చ లకేణ వాజినాన్ొ 

య త్కృత్యం సాధ్యతే రాజ్ఞాం దున్లే జైశేన సిధ్యతి. ౨51, 

శత మేకో ౬పి స్య లే ప్రాకారస్థో ధనుర్ణరః, 

తస్తా ద్దుగ్గ్ణం (ప్రశంస గ్లి నీలికాస్ర్రవిచకుణా 252, 

ఫురా గురోః సమాదేకా ద్ధిరణ్యక చిపో ర్భయాత్ 

శ(శేణ విహితం దుర్దం 1ప్రభావా ద్విశ్వకర ణః. 258. 

జే నాపీ చ వరో దతో “యస్య దుర్గం స భూపతిః 

విజయీ స్యాత్ ౨ తతో భూమా దుగ్గాణి స్యుః సవ్మాస్రశః, 254, 

దంసాగ విరహితో నాగో, మదహీసూ యథా గజ, 

సశ్వేషాం జాయశే వక్యో దుర్దహీన స్తథా నృపః౫ 255, 

త చ్భుంత్వా భాసురక ఆవాఃోభద్ర, దుర్షస్థ మవ్ దర్శయ తం చార సింహం 

యేన వ్యాపాదయామి. ఉక్తం చః 

. జాకమ్మాక్రం న యః కృత్రుం రోగం చ (ప్రశమం నయేత్ 
మహాబలో౭౬పి తే నైవ వృద్ధిం (ప్రాప్య స వాస్యతే, 256, 

జ దూ మొర జరం అ అగి చ అ గ తథా చృ--- ఊ _త్తేస్థమ నస్తుపరో సూ పేక్యుః పథ్య మిచ్చ ౮" 

సమౌ హీ కపై రావ్నాతా వర్హృ్యన్తా వామయః స చ 257, 

అపి చృ__ 

ఉపేతీతః తీణబలే౭పి శృత్రుః (ప్రమాదదోపా త్పురుమై రృచాస్టెః 
సాధ్యోఒపి భూత్వా (ప్రథమం తతోఒ౬సా వసాధ్య తాం వ్యాధి రివ (ప్రయాతి, 

తథా చ అత్మ్యనః శ క్షి ముద్వ్ క్యు మానోత్సాహం చ యో (వజేత్ 

బహూకా హానన్లి స ఏకో౭ప్కి శ త్రీయా న్ఫార్గవో యథా. 250, 
శకక ఆవా:..*అఆ సే తత్ . తథా ఒపీ బలవా న్స మయా దృష్టః. త్ర న్న 

యుజ్యు తే స్వామిన _స్తన్య సామర్భ క మవిదిత్వా గన్తున్. ఉక్తం చః 
నాదో 

జో 

అవిది త్వాత్యనః శక్షిం పరస్య చ సముత్సుక'$ 

గచ్చ న్న ఖిముఖో నాశం యాతి వప్నా పకతేజ్ణవత్. 260. 

యో బలా తో్పో9న్నతం యాతి నివా న్తుం సబలో౭౬ ప్యరిమ్ 

విమదః స నివ _శ్రేత కీర్ణదనో గజో.యథా.? _ 261 



b 
మిత దత నమ్ క్ష ye ec: లో౭ 

భాసురక తవా: “భోః, కిం త వాచేన వ్యాపాశేణ. దర్భయ మే తం దుగ్గస్ట మపి. 
అథ శళక ఆవాః-- “య బ్యేవం త్ర న్రగద్బతు సమో, ఏవ ము కారో 
(పస్టీతః, తత శ్చ తేనాగచ్భతా యః కూపో దృప్లో ౬భూ త్త మేవ కూప మాసాద్య 
భాసురక' .మావాః— “స్వామిన్ క స్టే (ప్రతాపం సోఢుం సమర్థః? త్వాం దృష్ట్వా 
దూరతో౭పి జార క్ంపహా; (పవిష్ట స్వం దుగ్గమ్ త దాగచ్చ యేన దర్శయామి.” ఇచి, 
భాసురక ఆహా: -- *దర్శయ మే దుర్షమ్.' త దను దర్శిత స్తేన కూప తతః సో౭౬పీ 
మూర్లః సింహా; కరాపమభధ్య ఆత్మ ప్రతిబిమ్బం జలమధ్యగతం దృష్టా సీంహానాదం 
ముమో-చ. తతః (కుతిళబ్లేన కూపమధ్య్యా ద్ష్వైగుణతరో నాదః సముశత్ధితః, అథ లేన 
తం శత్రుం మ తాప క్మానం త స్యోపరి (ప్రకీష్య (ప్రాణాః పరిత్యక్వాః. శళకో లవి హృష్ట 
మనాః సర్వమృగా నానన్ష్య క్ సహ | పళస్యమానో యథా సుఖం కృత్ర వనే నివసతి స్థ, 

రా 
బొ 
కా 

(లు 

అతో ఒవాం (మైవీమి.---యస్య బుద్ధి రృలం తస్యి ఇతి. త ద్యది భవా న్మ_థ 
యత్సి తత్త తవ గత్వా తయోః. స్వబుద్ధిప్రభావేణ మై త్రీ) శేదం కరోమి. 
కరటక ఆవాః:_ “'భ(ద్క య జ్యేవం తక్షి గచ్చ. శివా శే పన్దానః సన్ను, యథాభ్సి 
(ప్రేత మనుష్టీయతా మ. 

ఆధ దమనక ౩ సంజీవక వియు క్తం పీజ్జలక మవలోక్య త (తౌ_్దరే (ప్రణ మ్యాగో 

'సముపవిస్థః. పీద్దిలకోో ఒపి త మావా: “భద్ర కిం చిరా ద్పృష్టఃః' దమనక ఆహ: 
“న కిలో ద్లేవపాదా "నా నుస్తాఖిః (ప్రయాజనమ్ తే చాహం నాగబ్భామి. తథా ఆవ్ 
రాజ్యప్రయోజనవినాశో మవలోక్య సందహ్యుమానప్ఫాదయో వ్యాకులతయా స్వయ ము 
వాభ్యాగతో వక్తుకుర. ఉక్తం చ. | 

(ప్రీయాం, వా యది' వా ద్వేహస్యం శుభం చా యది వాకుభక్ 

అప్ప ప్రో ప్ రాతం (బూయా ద్యస్వ చనేచ్చ త్నర"భవమ్.! 262, 

అథ తస్య సాభి పాయం వచన మాకర్ష్మ్య  పిబలక ఆహా: “కిం వక్తుమనా భవాన్, 

త తక్కృ_థ్యతాంయ త్క_థనీయ మ_స్టి* స (పాహా:---౪ దేవ, 'సంజీవకో యుపష్యత్పాదానా 

ముపరి (దోవాబుడ్డి రితి. విక్వాసగతస్య మమ విజన ఇద మావాః “భో దమనక, 

దృహై మయా స్య మిజ్రలకస్య సారాసారతా, త దహ మేనం హత్యా సక లమృ గాధి 

పత్యం ర్వత్సాచిక్వ చదవి సమన్వితం కరిష్యామి.” పీబ్దలకో౭పీ తేద వఏ(జసార్యపహార 

సదృశం దారుణం వ-చః 'సమాకర్ష్య మోహ ముపగతో న కిఖ్చి దప్యు కవాకా, దమనకో 
ఒపీ తస్య త మాకారఠర మాలోక్య చి_న్టితవాకా, “అయం తౌవ త్సంజీవకనిబద్ధరాగః 

త న్నూన నునేన మాన్ట్రిణా రాజా వినాళ మవాప్స్యతి. ఉక్తం చః 



'రళ .పబ్బృత నమ్, 

ఏకం భూమిపతిః కరోతి సచివం రాజ్యే (ప్రమాణం యా) 

తం మోహాచ్చ9య లే మదళ స చ మదా ద్దాస్యేన నిర్విద్యలే, 

నిర్విర్ణస్య పదం కరోతి హృదయే తస్య స్వత నిస్పృహా, 

స్వాత న్వ్యస్పృపహయా తతః స నృపతేః (ప్రాణో స్వఖి దువ్వ్యాతి. 268, 

తత్కీ మృత్రయు కమ్ ఇతి, ప్వీలకోే ౬పి చేతనాం సమాసాద్య కథమపి త మావా:--- 

“సంజీవక స్తావ తృాాణసమో భృత్యః. స కథం మ మోపరిదోహాబుడైం కరోతి? 

దమనక ఆహా “డేవృ ఛృత్యోఒభృత్య ఇ త్య_నెకా రిక మేతత్. ఈ క్షం ౭ 

న సోల స్తీ పురుపో రాజ్ఞాం యో న కామయే |క్రియక్ ' 

అశక్తా. ఏవ సర్వత్ర నశేస్త్రం పర్యుపాసతే, 264, 

పీజ్ఞలక ఆనా “భద్ర తథా ఆపి మమత స్యోపరి చి త్తవృతి ర్న వికృతిం మాలతి, 

అధవా సా ధ్విద ముచ్యతే. 

pa అశేకదోపదుసో ఒపీ కాయః కస్య న వల్లభ: 

కుర్వ న్నపి వ్యలీ కాని. యః (ప్రియః (ప్రియ ఏవ సః "లరర. 

దమనక ఆహా “అత ఏ వాయం దోషః. ఉక్తం చ 

యస్ని న్నే వాధికం చతు రారోపయతి పార్థివః 

అకులీనః కులీన వా సశ్రియో భాజనం సరః 266. 

అపరం శేన గణవిశేషేణ సామీ సంజీవకం నిధ్హణక మపి నికే ధారయతిె. అథ 

చేవ య దేవం చి న్హయసీ “మహాకాయో ఒయమ్. అనేన రిపూ స్వా స్రపాదయి ప్య్యామి+ 

త దస్తా న్న సీధ్యతి, యతోఒయం శప్పభోజీ. చేవేపొదానాం పునః శ్యత్రవో మాన 

సాశినః తే (ద్రిప్రసాధన మస్య సాహాయ్యేన న భవతి. తీస్తా చేప దూపషయిక్నొ 

వాన్యతామ్. ఇచిం పిజ్ఞలక ఆనా 

హ్ భవతి యః పూర్వం గుణవా నితి సంసది స 

తస్య దోపో న వక్తవ్యః (పతిజ్ఞాభజ్ఞనీరుణా. 261 

అన్య చ్చ మ యాస్య తవ వచే నాభయ్యప్రడానం దత్తమ్, త తృ_థం "స్వయ మేవ 

వ్యాపాదయామి! సర్వథా సంజీవకోఒయం సువ్ఫా దస్తాకమ్, న తేం ప్రతి కళ్ళి 

న్మన్యు రితి, ఉక్తం చః. 

"ఇతః స దైత్యః ప్రొ ప్పశీ, చేత ఏ వార్ష్యతి కుయమ్, | 

విషవృతీో౬పి సంవర్థ శ్ స్వయం శేక్తు మసాంప్రతమ్, 2638, 

ఆదౌ న వా (పణయినాం (పణయో విభేయో, , 

దన్లో ఒథవా ప్రతిదినం పరిపోపణీయః, 

ళ్ 



మిం త్ర 2 న క్ష న్ ఈ భశేదత త్ర మ్. గౌ, ల 

సే 

ఉత్హిప్య య తి పతి త త్ప్రకరోతి లజ్ఞాం, 
ఛూూవకా స్టితస స్య ప పతనా దృయ మేవ నా స్తీ, 269. 

ఉపకారిసు యః సాధు; సాధు కే తస్య క గుణం ¢ 

అపకారిషు యః సాధ్యః స సాధుః సద్భి రుచ్య తే, 270. 

త ద్దవాబుద్జే రవీ మయా ౬స్య న విరుద్ధ మాచరణీయము. దమనక ఆహ:_ “స్వామిన్, 

వైపు రాజభర్షొ) య ద్ద్వాబుద్దె రపి కుమ్యు తే. ఉ క్షం చః. 

; తుల్యార్థం తుల్య సామర్థ్యం మర్శ్శ జం వ్యవ సాయినమ్ 

అర్థ రాష్యహకం త్యం రాన శ్వా త్స వాన్య శే. 271. 

అపరం త్వయాఒన్య సఖిత్వా త్సరో ఏ గాప్ స్ పరిత్య_క్షః. రాజభరాభా చా 

త్సర్యో లప్ పరిజనో విర కిం గతః, యతిః సంజీవకః శప్పభోజ్సీ భ వాకా మాంసాదః, 

తవ (పకృతయ శ్చ. య _ల్తేవ వధ్యవ్యవసాయబాహ్యః కుత స్తానాం మాంసాశనమ్ు.! 

య(దహీతా సా స్త్వాం త్యకా ౪ యాస్య న్లిః తతో౬పి త్వం వినష్ట్ర ఏవ, అస్య సజ్ఞత్యా 

వున స్తే న కదాచి దాఖేటకే మతి గృవిష్యతి, ఊ.క్షం చః 

యాదృ్భశెః సేవ్యతే భృశతెక, ర్యాదృశాం శ్చోప సేవలే, 

కదాచి నాత్ర సెనేవా స్తాద్భక్ భవతి పూరుషః, 272, 

తథా చ సన్దప్తాయసి సంస్థితస్య పయసో చా మాపి న జ్ఞాయతే, 

ముక్తాకారతయా త దేవ నలినీప త్త స్థితం రాజే, 

సాతె సాగరళు క్తికుక్నీ ప పతితం తే జాయే వొ క్తిక౦ం, 

(పొయే కకాధభమ మధ ధ్య మూ శ్రమగుణః జరయా సతో జాయ తే, 218. 

తథా చ అనతాం సజ్ఞదోపేణ సాధవో యాది వి కియామ్, 

దురో్యధనప్రసజ్లేన ఖీప్లో నోహరశే ? గతః. విషు 

అత ఏవ సనో నీచసజ్ఞం వర్షయ చని ఉక్తం చః 

న శ వ్యావిక్ఞాతోలర్య (పదాతవ్యః (పత్మిశ్రయః, 

త్కు_ణ'స్య చ దోసేణ నాతా మన నృవిసర్పిణీ. 5) 275. 

పిజలక ఆహాః— “కథ మేతత్ 4) సో౭[బవీక్ ..- 4 ఆ బలే 

నో కథా, ణా ఖ్ త) 

అ_స్లి కస్యచి న్మ న హీపతేః కసీ సింక్ని శే మౌసూరమం శ్రయనస్థానమ్, తత్ర 

శుక్లతర పటుయుగలమధ్య సంస్థిత" మన పవిసర్పిజీ నాము శ్వేతా యకాకా ప్రతివసతి న 

సాద .తఫ్య మహీపతే ర క్త మాస్వాదయ_న్త నీ సుఖేన కాలం నయమానా ష్ అన్యద్యు 

ల్ 

5 I 



గం పజణ్వా త త్ర వ్, 

శ్చ తత్ర న్య "సే కంచి చ్భామ్య న్నన్నిముఖో నామ మతు్క్కుణః సమాయాతః* అథ 

తం దృషహై సా పిపన్షవద నా హోవాచః “భో అగ్ని ముఖ్క కుత్ర స ము (తౌను-చిత 

సాజ్ సమాయాతః? త ద్యావన్న కళ్ళి ద్వేత్తి తౌవ చ్చీశ్రుం గమ్యతామ్ ఇతి, 

శ ప ఆహా “భవతి, గృహాగత స్యాసాథో రపి వైత ద్యుజ్యలే వక్తుమ్, 

ఉక్తం దవ 

“ఏ హ్యోనచ్చ, సమాశ్వ్క సౌసనమిదం, కసా చ్చిరా దృృశ్యసే! 

కా వారా? అతిదుర్చలోఒస్సీ కుశలం! ప్రీతోఒనీ తే దర్శనాత్.” 

ఏవం నీచజనేఒపీ యుజ్యతి గృహం ప్రాప్తే సతాం సర్వదా, 

ధర్షోఒయం గృహ మేధినాం నిగదితః సారె క్ల్షఘుః స్వర్షదః. 2746, 

ఆహం మ యానేకనూనుపాణా మనేకవిధాని రుధిరా ఇశ్యాస్వాదితా న్యాహారదోహె 

వ్క_టు తిక కషా యాను రసాస్వాదాన్సి న చ మయా కదాచి న్మధురర_క్షం సమా 

స్వాదితమ్, త ద్యడి త్వం (ప్రసాదం కరోష్సి త దస్య నృపతే ర్వివిభవ్యబ్హ నాన్న న 

చోస్య లేవ్యూ స్వాద్వాహారవశా దస్య శరీరే య న్మిష్టం రక్తం 'సంజాతమ్, తదా 

ప్యూద నేన సౌఖ్యం 'సమ్చాదయామి జిహ్వాయా 8 ఉక్తం చః 

తేన్షాత్రం చ స్మృతం న్ యదర్భం యత తే జనః, 2771, 

య ద్యేవ న భవే ల్లేశే కర్త జిహ్వా(ప్రతుష్టిదమ్స్ 

త న్న భృత్యో భవే తృల్చి తృస్యచి ద్వశనోఒథవా. 278 
య దసక్యం వదే నర్ర్యో్యో య చ్వాఒనేవ్యం చ సేవలే, 

య ద్దచ్భతి విదేశం చృ త త్సర్వ ముద రార్థతః. 2°79, 

త వ్యయా గృహాగతేన బుభుతుయా పీడ్యమా నేన త్వత్సకాశా ద్భోజన మర్గనీయక క 

న్న త్వ మెకాకిన్యాఒస్య భూపతే రక్తభోజనం క రం యుజ్య తే.౫ 

త చ్చు)త్వా మస్టవిసర్చి శ్యావాః: “భే మక్కుణ అవా మస్య నృపళశే 
ర్వీ (దావశం గకతస్య రక్ష మాస్వాదయామి. పున స్ట మన్నిముఖ శ్చపల శ్చ త ద్య! 

మయా సవా రక్తపానం కరోష్కిత శిష్ట. అభీష్టతరం రక్త మాస్వాదయం* సో 

ఇ|బవీక్ = “కవల ఏవం కరిష్యామి. యావ త్తం నాస్వాదయసీ (పథముం నృ 

రక్షమ్స్ తావ నమ దేవగురుకృతః శపథః స్యాత్, యది త దాస్వాదయామి.* ఏవ 
తయోః పరస్పరం వదతోః స రాజూ తచ్చయన మాసాద్య (ప్రస్తుష్తఃం అ ఛథాళా 
మత్కు_ణో జిహ్వాలౌల్య( ప్రక అ షసైత్నుక్యా జా గత మపి తం మహీపథి మదకశక్. ఆల వా 

సా ధ్విద ముచ్యతే... ( 
క 



అ. క. ౧౦. Ao 

" స్వభావో సూపటేశేన శక్యతే కర్తూ మన్యథా, 
సుత్నప్త మపి పానీయం పున గృచ్చతి శీతతాక్, 280. 
యది స్యా చ్చితలో వహ్నిః శీతాంశు గృహనాత్మకః, 
న స్వభావోఒ(త మర్యానాం శక్యతే కర్తు మన్యథా. 281. 

ve) ద ( వ శ గ థ్ ఖ్ మహాపతిః సూచ్య(గ్రవిద్ధ న. త్యకా తే త్త కా ద్మేవోచ్ధితః.__ 

అపహఃగో, జాయతా మ్మత్ర (పచ్చాదనప శు మత్కు_ణో యూకావా నూనం తిస్టత్సి 
రే య. దస్థః,” ఇచి, అభ యీ కఇ్బుకిన _స్మత్ర నిల సే సత్వరం (పచ్చాదన 
పటం గ్చబాత్యా సూతృదృష్ట్యా వీషళూం చ్మకుః, అ (తాన్షలే స మత్కు_ణ శ్వ్చాపల్యా 

క్టట్వా _న్లం (ప్రవిష్టః. సా మన్షవిసర్పి ణ్యపి వశ్ర్ర సంధ్య న్లర్లకా ల్ కృషః వ్యాపా 
శక వ క అని Fe 6 ర్ ఆ లీ స దితౌ చ అతోఒవాం (బ్రవీమి న వ్యావిజ్ఞాతీలస్య' ఇతి. ఏవం జ్ఞాత్వా త్వ 
యప వధ్యః. నో చె త్వాం వ్యాపాదయిప్యలతి. ఉక్తం నః 

త్యేక్షా శ్చాభ్యక్తరా యేన, బాహ్యా శ్నాభ్య_న్షరీకృతాః, 
స ఏవ మృత్యు మాప్నోతి యథా రాజా క కుద్దుంముః. 282, 

పిజలక ఆవాః “కథ మేతత్ ౪ సో౭| బవీత్ .- 
౧ 

క్ర ఉత * OO. న me డేల్ 

కనసీంక్చి ద్వన్నపదేశే చజ్ణరవో నామ సృగ్రాలః (ప్రతివసతి స. స కదాచి 
క్తుధావిప్రో జిహ్వా లౌల్యా న్నగరాన్హరే శ్రవిష్ట అభ తం వ. 'సారమేయా 

అవలోకన సర్వతః శబైాయమౌానాః పరిధాన్య తిక్షుదంపా97 రృవీతు మారహో;ః. సో 

వి కై గృష్యహాణి [పాణభ యా a Dp ior తత్ర చ నీలీ 

సపరిపూర్జం మహాభాజ్ఞం సజ్జీకృత మాసీత్. తత్ర సారమేమై. ర్నాక్రానో భాజ్జన భ్యే 
పతితః, అథ యావన్ని హౌ) _న్హ స్తావ న్నీ లీవర్ల* సంజాతః. త (తాపలే సారమేయా 
స్తం స్పగాల మజానస్తోా య థా ఫీస్టదిళం జగ్గు 8 చణ్ణరవోే పి దూరతరం (ప్రదేశ 

మాసాద్య కానగనాభిముఖం (ప్రత స్టే. నచ నీలవ్థేన కదాచి న్ని జాజ్ఞం త్యజ్య ల. 

ఉఊ_క్షం చవ 

వ(జలేపస్వ మూర్షస్ను నారీణాం కర్శ_టన్న చ 

వ. స స్తు న. Shas se సథా. ౨88, 
అథ తం హరగలగరల తనూల సమ్మప్రభ మపూర్వం సత్త్వ మవలోక్య సర్వే 

సీంహా వ్య్యా(ఫ్టు ద్వీపి వృక (పఛృతయో ౬రణ్యనివాసి నూ భయవ్యాకులచిత్తాః సమన్తా 

త్పలాయన। క్రియాం కుర్వ ని. కథయ ని పో స జ్ఞాయ తే౬స్య క్రీద్బ గ్విచేష్ట్రితం పౌరు 

పం వలే ద్దూరతీరం గచ్చానుః, ఊ కఠ చ. 



న యస్య చెస్ట్రితం విద్యా న్న కులం న పరా కమమ్ 

అ వ నో య దిచే త న,’ i న స్య విశ్వసె త్ప్రాక్ట య దీచ్చె చ్భి)య మః 284 

చ్బారవో ఒపి తా నృయవ్యాకలితా న్విజ్ఞా యేద మాహా:-- “భో భోః శాంపదాః, 
య ఇ షా ae ప్ర 

క్రిం యూయం మాం దృ పవ సంత్రస్తా (వజథ త న్న భీతవ్యమ్. అవాం (బ్రహ్మ 

ఇాద్య స్వయ మేవ సృష్వైాఒభిహితః.---- య చా పపదాగాం మభ్యే కళ్చి (దాజా 

నాస్తి త తత్త్వం మ యాద్య సర్వశ్వాపద(ప్రభు క్వేఒ౬భిషి, రం క కుద్దుంమాబ్సిధ౭. తతో 

గత్వా &తితలే తా నృర్వా న్పరిపొలయ.? ఇతి. తతో ఒహూ మ (తాగతః, త నమ 

హో క్రచ్బాయాయాం సై "లేవ శ్వాపటై ర్వ _రితవ్యమ్. అహం క కద్దు) మో “నామ 

రాజా తొలోళ్యేఒప్ సంజూతః.౫ త చ్భుత్వా ని ంహా వ్యాను ప్రరస్సరాః శాాపు ణాొః 

“స్యామిన్్ (ప్రభో) సమాదిశి ఇతి వద_్ట స్తం పరివన్ర)ః. అథ లేన సింహ స్వామాత్యే 

వదవీ (పదత్తా వ్యా(ఫఘస్య శయ్యాపాలత్వమ్, ద్వీపిన సామ్మాలాధికారక వక స్య 

చాారపొలకత్వమ్. యే చాత్మీయాః సృగాలా సైః స హాలాపమ్మాత్ర మపి న కరోతి, 

సృశాలాః సశర్వే౬ప్యర్ల చనం దత్త్వా నిస్సారితాః. ఏవం తస్య రాజ్యక్రియాయాం వర్త 

మానస్య కే సింహాదయో మృగా న్వా న్థ్రపాద్య తత్ పురతః (పక్నీప_న్ఫి, సోఒ౬పి (పభు 

ధన్మేణ సక్వేషాం తాజ్ ప్రవిభజ్య (ప్రయచ్చతి. ఏవం గచ్చ్భతి కాలే కడాచి లేన 

సభాగ తేన దూరదేశే శద్దాయమానస్య సృ గాలబ్బన్ట స్య కోలావాలో౭శావి, తం శబ్దం 

(శుత్వా పులకితతను రానన్దా శు పరిపూర్ణ నయన ఉఊశ్రైయ తారస్థశేణ విరోతు మూర 

ప్టవాన్, అథ కే సించోదయ _స్తం తౌారస్వర మాకర్ణ క సృగాలోఒయ మితి మత్వా 

సల వమధోముఖా;ః ఈణ మేకం నా మిథః (పోచుః,--- భోఖ వాపాతా వయ 

మేన తు దస్పగాళేన! త్ర ద్య్వధ్యతా మ్. ఇతి సో ఓపిత చాకర్ణ్మ స పలాయిలతు- 

మిచ్చం స్తత సాన ఏవ సింవోదెఖిః ఖుణ్ణశో 8 కృతో మృతే శ్చ. అతోఒపాం (బవీవిఎ. -___ 

6త్య్యకా క్చాభ్య నరా యేని ఇతి. 

త దాకర్ష్య్య పిజ్జ్ఞలక అహ:--*భో దమనక్క కః (ప్రత్యయో ఒ(త్ర విషయే యశ్ 
జో ఆ రై ఈ అదం ళ్ | z సమ మోపరి దుస్ట్రబుద్ధిః స ఆహః “య దద్య మ మాగ్రో తేన నిశ్చయః కృతో 

యత్ (ప్రభాతే పిజ్ఞలకం వధిష్యోమి త ద తవ ప్రత్యయః, (ప్రభా తేఒవసర చేలా యా 
మార _క్షమఖనయనః స్ఫురితాధరో దిశో ౬వలోకయ న్ననుచితస్థానో పవిస్ట్ర స్వాం ప సు స్తా 
(కూగరదృప్ట్యా వలోకయిప్యతి. ఏవం SRE య దుచితం తత్ క _రవ్యమ్.) ఇతి కథ 

యిత్యా నంజీవకనకాశం గతః, తం (ప్రణ మో్యోపవిష్టః, సంజీవకో ఒ౬పి సోద్యేగాకాగం 

మస్ష గత్యా సమాయాతం తే ముద్దీ క్షు సాదరతర ము వాచః._“భే మి త్త), స్వాగతమ్, 

చిరా ద్ద్రప్రో టాస్. అప్ శవం భవతః! తత్ కథయ యే నాడదేయ మవి తుభ్యం గ్రహా 
గ తాయ (ప్రయణ్బామి. ఊఉ క్షం వ: 

Cal 

(నా le శ్రే 



శ్ర లేదత శ్రుమ్. కో ౧౦, మి 

"తే ధన్యా స్తే వివేకజ్ఞా సే సభ్యా ఇహ భూత లే 

క్ చ | ఆం అడ a ఆగ చ్చి గు యేషాం కా ర్యాకం సుహ్చదో జనాః? 

దమనక ఆహా్ష2._ భే కథం శివం సేవక జనస్య ? 
| 'నంప_త్సీయః పరాయత్యా సడా చిక మనిర్వ తమ, 

న్వజీవితే ఒప్యవిశ్వాస, సేషాం యే రాజసేవకాః 

తథా చః. చేవయా ధన మిచ్చద్భిః సేవకై 8 పశ్య యత్ కృతమ్ ! 
స్వాతే_న్లో కం య చృరీరస్య మూఢైె స దపి హారితమ్, 
తావ జ 'నాలీదుః$ఖాయ, తతో దుర్షతతా సచ్చా 
త తౌ9౬పి నేవయా వృత్తి రహో ద్యఖ పరమ్బర- ! 
జీవన్లో౬వి మృతాః పజ (కూయనే కిల భారతే, 

ర, దో న ర భారీ జ్ దర్శట్ వ్యాధితో వి (పవాన నిత్య సేవక ౩, 

నాళశ్నా తి న్వేచ్చ యాత్సు క్యా, ద్వని ద్రో వ (పబుధ్య కే, 

న నిశ్శోజ్బు_౦ వచో (బూళ్వే సేవకో ఒప్య(త్ర జీవతి! 

-శ్, య్ m3 జ్ = జాన కై సనా శ్వవృ త్తి రాఖ్యాతా మె క రిథ్యా (ప్రజల్పిత - 
'స్వచ్చష్టం చరతి శ్వా౭త, సేవకః పరకాసనాళ్. 

భూళయ్యా (బహాచర్యం చ కృశత్వం లఘుభోజనమ్ 
య్, జ్ a కి య జల నెవక న్య యే రచ్చ, ద్వి శేషః పాపభర జః, 

శీ తాతపాదికప్రాని సవాతే యాని సేవకః 
ధనాయ తాని కాల్చాన్సి యది ధరా న్న్న ముచ్య లే. 

మృదునా౬పి సువృ కేన సుమిప్టే చాపి హోరిణా 
మోదకే నాపి కిం లేన నిష్పత్తి ర్యస్య నేవయా? ౫ 

3 

255, 

286. 

287. 

288. 

289. 

290. 

291. 

292, 

298. 

294, 

సంజీవక ఆహ “అథ భవాకొ కిం వకుమచనాః 'ి సోఒ(బవీత్ మి త్తం, 
-దు-చివానాం ము_వ్ద9భేదం కర్తుం న యుజ్య తే. ఊ_క్టం న: 

యో మ_న్ల్రం స్వాామిసూ భిన్యాత్ సాచివ్యే సంనియో జిత; 
ఎ స వాతా నృపకార్యం తత్ స్వయం చ నరకం (వేక్. 

యేన యస్య కృతో జేదః సచివేన మహీపశేః, 
"తే నాళ (స్ర్రవభ _సుస్య కృతే ఇ త్యాహ నారదః. 

295. 

296. 

తథాపి మయా తవ స్నే వాపాశబద్ధేన మ_న్హ్రిళదః కృతః. యత స్థం మమ వచే 
"నాత్ర తాజకులే . విక్ళ_స్తః (పవిస్థ్ర శ్చ ఉఊ_కం నః 



శరీ పత్ల్వ్పాత _ మ్, 

విస్రమ్మా ద్యస్య యో మృత్యు మవాప్నోతి కథంచన, 
ఆటో, హో ఖ జ్ | తస్య హత్యా తడుల్ల్. స్వా (ప్రాెహాదం వచనం మనుః 297. 

త త్త వోపరి పిజ్ఞల కే ఒయం దుష్టబుద్ధి 8. కథితం ఇా ద్యాచేన వుత్పురత శ్చతుహ్క_ర్ట్మ్మ 

తయా. “యత్ (ప్రభాతే సంజీవకం పాత్వా సమ_స్తమృగపరివారం చిరా *త్త్సృ ప్పిం 
చేష్యామి. తతః సమ యో కణ స్వామిన్, నయుక్తమిదంయన్ని క రోహేణ 

జీవనం (క్రియ తే. ఊ క్షం చః 
% 

అపి (బహ్మవధం కృత్వా (పాయళ్చి లేన శుధ్యతి 

తదర్హేణ విచీన్లేన న కథంచిత్ సుహృద్ద్రువాః.' 298. 

తక స్తే నాహం సామన్టే ణో కణ “భో దుష్టబుభ్ధే సంజీవక స్తావ చృప్పుభోజీ 

వయం మాంసాశిని త దస్తాకం స్వాభావికం వైర్. ఇతి కథం రిపు రుపేక్యు కే. 
తస్తాత్ సామాదిభి రుపాయె ర్లృన్య తే. నచ హతే తసీ కా దోపః స్యాత్ + ఉక్తం చః 

జాజి టా ఖా —- అంది 

దత్త్వా ౬పి కన్యకాం వెరీ నిహాన్దవ్యో విపక్చ్తౌ, 

అన్యూపామై రశక్యో యా; హే దోపో న విద్యతే. 299. 

కృ త్యాకృత్యం న మన్యేత క్ష త్ర్లీ)యా యుధి సజ్ఞతః, 

(ప్రసుప్తో (దోణపు శక్రేణ భృప్తద్యుమ్న 8 పురా సాతః.' 300. 

త దహం తస్య నిశ్చయం క్షాత్వా త్వత్సకాశ మి హాగతః, సాంప్రతం మే నాస్తి వికాస 

ఘాతకదోపః, మయా సుగొష్తమన్హి) సవ నివేదిక అథ య క్లే ప్రతిభాతి తత్ 
కురుష్వ ఇతి, 

అథ సంజీవక _స్తస్య త ద్వ(జపాతడారుణం వచనం (శుత్వా మోహ ముహా 

సతః. అథ చేతనాం లబ్ధ్వా సై రాగ్య మిద మావాః “భో సా ధ్విద ముచ్య లే. ___ 

దుర్షనగమ్య్యా నార్యః, ప్రాయే ణాన్నేహావాకా భవతి రాజ్యా 

_కృపణానుసారి చ ధనం, మేఘా గిరిదుగ్దవర్దీ ద, 801. 
అవాం హీ సమ్మతో రాజ్ఞో, య ఏవం మన్యతే కుధీః 

పలీవర్షః స విజయో విహిణపరివర్టితః. 802. 

వరం వనర వరం భెమ్యుం, వరం భారోపజీవనమ్స్ 

వరం వ్యాధి, ర్యనుహ్యెకాం నాధికానేణ సనమ్బుదః. . 808. 

త దయు క్షం మయా కృతం య దనేన సవా మెతీ విహితా, ఉక్తం చా 

యయో రేవ సమం విత్తం యయో నేవ సమం కులమ్, 

తయో మైతీ వివాహళశ్చ నతు పుస్టవిపుష్టయో 8. . - లింకు. 

గ 



ప ల దత నక కః ౧౦, వ్ 

తథా చృ 

మృ గా మృ ై ః సజ్జ మను వ్రజన్లి ని గావ శ్వ గి గోబి సురగా సురల 
ద ఏ 

మూ శ్చ మూఖైెల క సుధియః సుధీఖిః, సమానశీలవ్యస నేషు షు 'సవ్యుముం 305, 

త ద్యది నత్వా తం (ప్రసాదయామి తథా౭౬పి న (ప్రసాదం యాస్యతి ఉక్తం చ 

నిమిత్త ముద్దిశ్య క హీ యః (పకుష్యతి (ధ్రువం స సత స్యాపగ మే (పశామ్యతి. 

అకారణట్వేప. పపరో హీ యో భవేత్ కథం సర స్తం పరితోపషయిష[్షతి ? 806. 

అపో ! సాధు చేద ముచ్యతే... 

ఛకానా ముపకారిణాం పరహితవ్యాపారయుక్తాత్మ నాం 

సేవాసంవ్యవహారత త్తే త్త్వవిదుపాం దోహచ్యుతానా మపి 

వ్యాప త్త త్ర iD న్లశేషు నియళతా, నద్ర రే దాన న వా 

తస్తా దమ్బపతే రి వావనిపలేః సేవా సదా శజ్కానీ. 807. 

తథా చు---- భావన్నీ రై రుపకృత మపి చ్వేహ్యతాం యాతి లోశే 

సాకా దనైక్ల రపకృత మపి (ప్రీతయే చోపయాతి, 
దుర్తావ్యాత్వా న్న పతిమనసాం నెక భావాశ్రయాణాం, 

సేవాధర్య $ పరమగపహాసనో యోగినా మ హ్య౬గమ్యః. 808, 

తత్ పరిజ్ఞాతం మయా యత్ (ప్రసాద మసవామ్మానైః సమీ పవ రఫి "రేపు పిజ్ఞలకః (ప్రకో 

పితః, తే నాయం మ మాదోప. స్యా ప్యేవం వదలి. ఉక్తం చుం 

(పభోః (ప్రసాద మన్యస్య న సవాస్టే హీ సేవకాః, 

సపత్నే స్ట్ ఇవ సంక కాః సపత్న్నా ల సుకృతె రపి. 809. 
“a 

భ వలి చెవం య ద్దుణవత్సు సమో పవ _ర్టిషు గుణహీనానాం న (పసాదో భవత 

ఉక్తం దృ 

గుణవ త్రరప్మాగ్రేణ చ్చాద్య శే గుణినాం గుకొః 

రాత్రౌ దీపశిఖాకా_న్టి ర్న భాగా వుదితే సతి 810. 

దమనక ఆహా: “భో మి త్తి య ద్యేవంత న్నా_సి సి తే భయము, (ప్రకో 

పితోల్నపీ స దుర్దనై _స్వవ వచనరచనయా (ప్రసాదం యాస్యతి” స ఆవాః క్ట 

నయుక్తము కం భవతా, లఘూనా మపి దుక్టనానాం మక వస్తుం న శక్యతే. 

ఉపాయా_న్షరం విధాయ తే నూనం ఘ్నృ ఎర్లి. శ చ 

బహవః పణ్లితాః తం దాః సర్వే మాయోపజీఏినః 

కుర్యుః కృత్య మక్ళత్యం వా ఆప్టే కాకాదయో యథా, 811. 
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దమనక ఆవాః “కథ మేతత్? సోఒ్య్చవీక్..._ 
PCN + 

4 ల. కథా, ౧౧. న 
1)“ అస్టి కస్మింళ్చి ద్వమోర్దేశే మదోక్కటో నామ సీంహాః (ప్రతివసతి స్మ, తస్య 

చానుచరా అన్యే ద్వీపీ వాయస గోమాయవః సన్ని. అథ కదాచిత్ క రిత స్తతో 

(భ్రమద్శిః సౌర భష్టః క్రథనకో నా మోస్టోో దృష్టః. అథ సింహా ఆహా: *అహో, 
అపూర్వ మిదం సత్త్వమ్ 1 తజ్ క్షాయతాం కి ముత దారణ్యం |గామ్యం వా ఇతి. 

త చ్చుత్వా వాయస ఆహ! “భే స్వామిన్ (గామ్యోఒయ ముస్ట్రినామా జీవ 
విశేప. స్తవ భోజ్య 8, త ద్వా స్టపాద్యతామి.' సీంసా ఆహాః- “నాహం గ్భవా 

మాగతం హని = ఉక్తం చృ_ 

గే పొ శతు మపి పాప పం విశ్వ స్ప స మకుతోఛయమ్ 

యో వాన్యా త్తస్య పాపం స్యా చృతావ్యాణఘాతజమ్, 812. 

త దభయ(ప్రడానం దత్వా మత్సకాళ మానీయతాం యే నా స్యాగమనకారణం 

పృబ్బామి.? అ థాసా సై రపీ విశ్వా స్యాభయ్మ ప్రదానం దత్తా మదోత్క_ టసకాళ 
మానీత్క, (ప్రణ మో్య్యోపవిష్ట్ర శం తత _వస్య పృచ్చత సై సే నాత తృవృత్తాన్న నః సార్ల ర్థ[క్రంశసము 

దృవో ని వేదితః. తతః సింయేా నో క్షమ్.__బభోః (కథనకృ మా త్యం గ్రామం గత్వా 
భూయో ఒపి భారోద్యహా హానకష్ట భాగ భూయాః తద కే వార తే నిర్విశజా్కే- 
మరకతస సద్భశాని శష్పా(్రాణి భమయకా మయా సహ స దైవ వస సోఒపి త ఛీ 
త్యుక్వ్వా తేషాం మధ్యే విచర న్న కతోఒపి భయ మితి సుఖే నా స్తే. 

తథా౬స్యేద్యు ర్మ ర దోత్క_టెస స్య మహాగ జే నారణ్యచారిణా సహా యుద్ధ వమా 

వత్, తత _స్తస్య ద_నముసల్మ ప్రహానై ర్వ్య్యథా సంజాతా. వ్యథితః కథ మపి “పావై 

ర వియుక్తః, అథ శరీరాసామర్గ్యా న్న కుత్రచిత్ పద మపి చలితుం శక్నోతి. తే 
ఒపీ సర్వే కాకాదయోఒ(ప్రభుత్వేన ముధావిషప్టైః పరం దుఃఖం భెజు, అథ తా 

న్సింసాః (పొవాఃభోః, అన్విష్యుతాం కతచిత్ కిలో తృత్త్వం, యే నావా మేతా 

మపి దశాం (ప్రాప్త స్స ద్దత్వా యుష్మ ద్భోజనం సమ్నాదయామి.? అథ తే చత్వారో 

ఒపి భ్రమితు మారన, యావ న్న కిళ్చిత్ స్ట్వ్వం పళ్ళని తావ ద్వాయ'న 

స్పగాలా పరస్పరం మ_న్రయతః. స్పగాల ఆహాః_ “ఫో వాయస్త కిం ఇపభూత 

థొ న్తేన. అయ మస్తాకం (ప్రభోః (క్రథనకో విశ్వ_స్త సిష్థతి 

య్మాశాం కుర్యః* వాయస ఆవహాః “యుక్త ముక్తం భవతా. పరం స్వామిగా త 

స్యాభయ్మప్రదానం దత్త మాసే న వధ్యోఒయ మితి” సృగాల ఆహ; “భో 

వాయస్శ అహాం స్వామినం విజ్ఞాప్య తథా కఠిష్యె యథా సా్టమో వధం కరిష్యతి. 

త చేనం హత్యా (పాక 
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త్ర శ్తిష్థన్తు వన్తోఒ_తొవు యావ దహం గృవాం గత్వా (ప్రభో అం గృహీత్వా 
వాగచ్యామి.. ఏవ నుఖిధాయ సత్వరం సింహా ముద్దిశ్య (ప్రస్టితః. అథ సింహ మాసా 
బ్యేద నూపహాః___ “స్వామిన్, సమ_సం వనం (థెన్వా వయ మాగతాఖ న కిలో త్ 
సత్త్వ మాసాదితమ్, తత్ కిం కురో వయమ్? సంప్రతి వయం బుభుతయా పద మేక 
మపి (ప్రచలితుం న శక్ళనుః. దేవోఒవీ పథ్యాశీ వర్తతే. త ద్యది చేవాదేశో భవతి 
తత్ (క్రథనకవిశికే నాద్య పథ్య[క్రియా (క్రియ శే.’ 

అథ సింహ స్తస్య త ద్దారుణం వచన మాకర్ట్య్య 'సకోప మిద మాహా? “ధిక్ 1 
పాపాధవముశ! య 'ద్యేవం భూయో౭౬పి వదస్కీ తత స్తాం తత్త మేవ వధిష్యామిం 
యతో మయా త స్యాభయం (పద త్తం తత్ కథం వ్యాపాదయామి. ఉక్తం చృ-- 

న గోప్రదానం న మహీ(ప్రణానం న ఇాన్న దానం హీ తథా (ప్రధానమ్, 
యథా వద నీవా బుధాః (ప్రధానం సర్వ(పదానే పృభయ(ప్రదానమ్,? 818, 

త చ్చు)శ్వా సృగాల ఆవాః: స్వామిన్ య ద్యభయ(ప్రదానం దత్త్వా వధః 
(కియళల్సే త టైపు దోపో భవతి. పున ర్యది చేవపాచానాం భక్య్యా స ఆత సా జీవి 
తవ్యం (ప్రయచ్చతి, త న్న దోహ తతో యది స'స్వయ మే వాత్థానం వధాయ నియోజ 
యతి త ద్వధ్యః, అన్యథా ఒస్యాకం మధ్యా చేకతమూా వధ్య ఇతి, యతో చేవ 

పాదడాః పథ్యాళినః తున్ని రోధా దన్హ్యాం దకాం యాస్య న్స్ తత్ కి మేతేః (పాతై 
రస్మాకం యే స్వామ్య రే న యాస్య ని, అపరం పళ్చా దప్యస్తాఖి రృహ్ని (ప్రవేశః కార్యః, 
యది స్వామిపాదానాం కిఖ్బీ దనిష్టం భవిష్యతి. ఉక్తం చ 

యనస్మీక కులే యః పురుషః (ప్రధానః స సర్వయశతె్నః పరిరతణీయః, 
తస్కికా వినప్టే కుల మేవ నష్టం న చాభిభశ్లే వ్యారయో వవా_న్ది- తిక 

త దాకర్ష్య మదోత్క_ట ఆపహూ:__ “యట్యేవం తత్ కురుపు య (దోచ లే.) 

త్ర చ్భు9త్వా స సత్వరం గత్వా తా నాహవాా “భోః స్వామిసూ మహా 
త్యవస్థా వ _ర్హృతే, తక్ కిం పర్యటితేన? కేన వినా కో౭తాస్తాకా రత్నీమ్యతి? త 
ద్రత్వా తస్య తుద్రోగాత్ పరలోకం (ప్రనీత స్యాత్మ శరీర దానం కుర్మశ యేన స్వామి 
(ప్రసాద స్యాన్నణతాం గచ్భామః. ఉక్తం చ 

౧ ఆపదం ప్రొఫ్నయాత్ స్వామి యస్య భృత్యస్య పళ్యతః 
పాలే విద్యమానేవు స భృతోో నరకం వ్రజేత్.’ 815. 

తేదన_న్దరం తే స్వే చాప్పువూరితదృశో మదోత్క_టం (పణ మో పవిష్తాః. తాః 
దృష్టా మదోత్క_ట ఆవాః “భోః, ప్రాప్తం దృష్టం వా కిబ్బోత్ సత్త ప్రమ? అథ 
'లేషొం మధ్యాక్ కాకః (ప్రోవాచ: స్వామిన్, వయం తావత్ సర్వత్ర పర్యటితాః, 

న్ 
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పకం న కిబ్చిత్ స్త్వ మాసాదితం దృష్టం వా. త దద్య మాం భకుయిత్వా 

పాతక ధథారయతు సమో, యేన దేవత స్యాశ్వాసనం భవతి మమ పునః స్పర్ష 

(ప్రాష్డీ రితి వ కం చ= 
స 

పరం 'స ప న. జరామరణవర్ణి తమ్.’ 
816. 

శ్ర చ్చ్రుత్వా సృగాల ఆహా! “భోఖ, స్వల్పకాయో భచాక. "తవ భకుణాక్ 

సాషామిన సౌవత్ పాణయా(తా న న భవతి, ఆపో దోష శ్చ తావత్ ' సముత్పద్య తే. 

ఉక్తం చ 

కాకమాంసం శు నోచ్చిష్టం స్వల్పం త .దపీ దుర్చలమ్ 

ఛత్నీతే చాపీ కిం కేన తృ షి కేన న జాయతే. 817. 

త ద్దర్శితా స్వామిభ క్రి ర్భృవళా . గతం ఇాన్నణ్యం భర్త ర్చృపీజ్ఞస్య, (ప్రాప్త శ్పోభయ 

తాకే సాధువాదః. త దపస ర్యాగ్రతః. ఆవాం ms విజ్ఞాపయామి.” 

తథా ఒనుష్టి కే స్పృ్రగాలః సాదరం (ప్రణ మ్యూపవిష్ట్యః..- “స్వామిన్ , మాం భడు 

ఇక్యా౬ద్య (ప్రాణయ్మాశ్రాం విధాయ మ మోభయలోక (ప్రా ఫ్రీ పిం కురు. ఉక్తం చ 

స్వామ్యాయశ 8 సదా (ప్రాణా ఛృత్యానా మరిత” ధ_నెః 

యత స్తతో న దోపో౭౬ స్తీ కేసాం గ్రహణసంభవః 
మ. 818. 

అథ క చ్చు త్వా ద్వీ ప్యావా:--- కే సా ధూ క్త కం భవతా, పున . ర్చవా నషి 

స్వల్పకాయః స్వజాతి శ్చ. నఖాయుధత్వా దభత్మ్యు వీవు ఉక్తం చ 

నాభ క్వ్యుం భ్రక్షయేత్ మాడ! (పొకోః క్ధగ్నలె రపి. = 

విశేసా క్త దపి సోకం, లేక ద్వయవి నాశక వ్. . 819. 

త ద్దర్శితం క్వయా౬౬త్మనః కౌలీన్యమ్. అథ వా సాధు చేద ముచ్య తే. 

ఫ్ తదర్భం కుఖీనానాం నృపాః కుర్వ_న్టి సజ్ఞ్రవామ్ , శః 

 ఆదిమధ్యావసాే చేషు న కే గచ్భి విక్రియామ్.  శ20, 

త దపస రాగ్రతః, యే నాహం స్వామినం పిజ్జా పజాపయామి+ి 

రథాఒనుష్టి తే తె ద్వీపే (ప్రణమ్య శక. మావా “స్వామిన్ కియతా 

మద్య మమ ప్రాణైః (ప్రాణయ్మాశా. ద్రీయకా మక్షుయో వాసః స్యర్లే, మమ విస్తా 

క్టతొం శ్నీలికలే (పభూతతరం యశః, తే నాక వికల్పః స. ఉక్త కం -చు-ా- 

మృతాచాం స్వామ్తినః కార్యే భృత్యానా మనువ I 

భజేక్ స్వర్దేఒకతుయా వాసః కీర్తి శృ భరణీతలేం వ. 

గ్ 
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త చ్చ్రక్వా (కథనక శ్చి_నయామాస..' ఏకె సావ త్సనై స్వ రపి కోఛథనాని వాక్యాని 

(మోకాని. న చైకో౭పి స్వామిగా వినాశితః, త దహ మపి (ప్రాపకాలో విజ్ఞాపయామి, 
ఢఈయేన నుమ వచన మేతే (త్రయో పి. సమర్గ్ణయ ని” ఇతి నిశ్చిత్య (ప్రోవాద. భోః, 
దుత్య్వ ము క్షం భవతా, పరం భవా నవి నఖాయుధః. తత్ కథం భవం స్వామి 

భతయుయతి? ఉక్తం చ 

మనసా౬వీ స్టజా త్యా నాం, యో ఓనిష్టాని వచి న్టయేత్ 

భవ న్లి ని తస్య తా స్యేవ ఇహలోకే పరత్ర చ 822. 

తే వస రా(గతః, యే గావహాం స్య్వామినం విజాపయామి, ! 

తణా౬నుస్ట్రీ లే కో! స్థిత్వా (ప్రణ అ “స్వామిన్ ఏలే 
తావ దభ జ్యూ భవతః. త నృమ (పాతైః ప్రాణయ్మాతా విధీయతామ్స్ యేన మ 
జెరూభయలోేక ప్రొ ప్రీ రవతి, ఉక్తం చ--- 

న యజ్యా సోటపీ గచ్చ ్తి తాం గతిం నెవ యోగినః 

యాం యా ని పోజ్ల త ప్రాణాః స్వామ్య ్థే సే సేవకే త్తమాఃి 82లె. 

మవ మభిహి సే తాభ్యాం సృగాలచ్మికకాభ్యాం విదారితోభయకోతి 8 (క క్ర థనకః (పాణా 

నత్యాతీక్ * తత తే చె కం ద్రపళ్లి పణి తైః సరై § ర్భకీతః, 

అతో౭౬హాం (బవీమి.- బవావః పణ్ళీతాః తాః ఇతి, తద్భు.ద్ర తయ్యద్రపరి 

చాదోటఒయాం తే రాజామయా సమ్యగ్ జ్ఞ జాతః. సతా మనేవ్యళ్న. ఉక్తం చ 

అకుద్ధపకృత" క జనతా నానురజ్య లే, 

యథా గృధ్రసమాస న్నే కలహంనే సమాచరేత్. 824. 

తథా చ,___ గృథాకారో౭పి సేవ్య స్నా ద దంసాకానరై; సఫాసదైః, 

పహాంసాకారోలపీ సంత్యాజో న గృశ్రాకారైః స సె రప 825. 

=] నూన 0 మ మోపరి శేనచి ద్దుక్టే నాయం (పకోపితః, శే “నెవం వదతి అథవా 

కువ త్యేతత్. ఉక్తం చృ - 

మృదునా సలిలేన ఖన్యమా'నా నవఘ్ఫప్య ని గిరే రపి ఫలాని 

ఊపజాపవిదాం చ కర్థృజా జె వః కిము చెతాంసీ మృదూని దూనవా నాహ్.26. 

ss కర్ణ విషేణ విభగ్నః కిం కిం న కరోతి ఛాలికో లోకః? 

"కుపణకతా మపీ ధ శ్సే పిబతి సురాం నరకపాలేన. 827. 

అథవా సా ధ్విద ముచ్య తే, 
, - _ పాదావాతోళిపీ దృఢదణ్ణసమాహాతో౭పి 
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తథా చృ 

పజ్బాత న్హ్ర మ్, 

కో ౬ ప్యేష ఏవ పిళుసూరత్ర మనుష్యధ గా 
- 

కళ్ణే పరం 'సస్పృశతి హన్టి పరం సమూలకొ! 828. 
వం టి 

అహో ఖలభుజద్దస్య ఐపరీతో వధ క్ర మ్య! 

కే లగతి చెకస్య (ప్రాళై రస్యూ వియుజ్య తే ! 829, 
కాం (ca రా 

త దేవం గతే౬సి కిం కర్తవ్య మి త్యహం త్వాం సుహృ ద్భావాత్. పప్పా మిం 

దమనక ఆహా: త జ్లేశా నరగమనం యుజ్య తే _నెవంవిధస్య కుస్వామినః 

సేవాం విధాతుమ్. ఉ క్తంచు-ా- | 

గురో రహ్యవలి _ప్పస్ట కార్యాకార్య మజానతః 

ఉక్పథం |ప్రతీపన్న స్య పరిత్యానగో విధీయతే 880, 

సంజీవక ఆహా? అస్తాక ముపరి స్వామిని కుపిల్సే గన్తుం న శక్యతే, న చాన్యత్ర 
గతానా మపి నిర్వ తి ర్భవతి. ఉక్తం చృ- 

మసహాతాం యో౭౬ పరాగ్యేత, 'దూరస్థో ఒ౬స్టీ తి నాశ్వ సేత్ ; 

దీరా బుద్ధిమతో బాహూ, తాభ్యాం హీా-ంసతి హీంసకమ్, 81. 

త ద్యుద్ధం ముక్త్వా మే నాన్య దస్త్తి (శేయస్కరమ్, ఉక్తం చా 

తథా చ. 

నతాన్ని తీ'థై౯ా స్తపసా చ లోకాకా 

స్వగె౯షిణో దానళ్నలేః సువృటేః, 

కుక్లోన యాక్ యాన్తి రణేషు ధీరాః 

(ప్రాగాకా సముజ్ఞ న్థి ఫీ యే సుకీలాః, 882. 

మృశతేః సంప్రాప్య తే స్వడ్టో జీవద్భిః కీర్తి రుత్తమా ప్ల 
త దుభా వపి కూరాణాం గుణా వేతౌ సుదుర్ల భౌ 888. 

లలాటడేశే రుధిరం (ప్రవ తు శూరస్య యస్య (ప్రవిశే చ్చ వ శ్లే, 
తక్ సోమపాొెనేన సమం భే చ్చ సంామయజ్లే విధివత్ (ప్రదిస్ట్రమ్, 

హూోమాశైల౯ా ర్విధివత్ [పదానవిధినా సద్వి(పబృన్చార్చనై 

ర్య ర్మూరిసుదజీ కః సువిపొతెః సంప్రాప్య లే యత్భలమ్, 

సత్తీర్థా శ్రమవాసహోమనియమై క్నాన్దాయణాద రః కృతే 
ఫుంఖి _స్తతృల మాహవే వినివాతెః సంప్రాప్యతే తత్తణాత్, 885. 

త దాకర్ష్య్య దమనక క్ని న్హయామాసః_ “యుద్ధాయ కృతనిశ్చయో ఒయం 

దృశ్యతే దురాశ. త ద్యది కదాచి తీక్తశ్చజ్షాఖ్యాం స్వామినం (ప్రహరిష్యతి. త 
నృహో ననర్థః సంపత్స్య లే, త బేనం భూయో౭వి స్వబుద్ధ్యా (ప్రబోథ్య తథా కరోమి 

ళా 
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యథా దేశా సరగమనం కరోతి.” అవా చః“భే మి తరి సమ్య గభిహితం భవతా, 

పరం కిన్సు క; స్వామిభ్బత్యయో 8 సంగామః * ఊ కంచ 

బలవ నం రిపుం ద్వా క్రి లాత్తానం (పగోజయేత్ , 

బలవద్భి శ్చ కర్తవ్యా శరచ్చన్ల్ఫ(ప్రకాళతా. 886. 

అన్య-చ్చ, శత్రో ర్వి(కమ మాతా వైర మారభ తే హీ య 

స పరాభవ మాప్నోతి సముద్ర ప్రిట్లిభా ద్యథా. 8817. 

సంజీవక ఆహా. “కథ మేతత్. సో౭(బవీత్ +. శ 

రు కథా, ౧౨. 

కస్మంశ్చిత్ నమ్ముద్రతీరై కదే శే టిట్లిభదమ్పతీ (ప్రతివసతః స్మ. తతో గచ్చృతి 
' కాల బుతుసమయ మాసాద్య టిట్టిఫీ గర్భ మాధత్త అ థాసన్న్మప్రసవా సతీ సా 

టిట్టిభ మూచే..-*భోః కా న్స మమ (ప్రసవసమయో వ_ర్హతే, త ద్విచిన్యతాం కి మపి 
నిరుపద్రవం ఫ్టానమ్, యేన త (తాహ మజ్జక విమోక్నుణం కరోమి. టిట్లిభ (ప్రొవాః 

“భే, రమో్యోఒయం సమ్మ(ద్రపదేశః. త ద కోవ (పసవః కార్యః. సాఒఒహ:- 

“అత్ర పూర్షి మాదినే సము(ద్ర వేలా చరతి, సామ _ల్తగ జేవ్రా) నపి సమాకర్ష తి. త ద్దూర 

మన్య (లే కిలో త్ స్థాన మన్వ్యిస్య తామ్, త చ్చు త్వా విహాస్య టిట్లిభ (ప్రాహ: 

“భద్రే యుక్త ము క్షం భవత్యా! కా మ్మాతా సమ్ముద్రస్య యా మమ్మ దూపయిప్యుతి 

(పనూతిమ్? కిం న (శుతం భవత్యా? 

బన్ధామ్చురచరమార్షం వ్య పగతేధూమం సదా మహా ద్భృయదమ్ 

Ee మన మతిః క (పవిళతి హుతాశనం స్వేచ్చయా మనుజః ! 888. 

మ _ల్తెభ కమ్భువిదలనకృత(శ్రమం సుప్త మృన్దక్మప్రతిమమ్ 
యమలోక దర్శ సచ్చుః సింహం బోధయతి కో నామ! 889. 

కో గ త్వా యమసదనం స్వయ మనక నూదిళ త్యజాతభయః 

ప్రాణా నపవార మత్తో యది శక్తిః కాచి దస్తీ తవ! 840. 
(ప్రాలేయళేశమి డో మరుతి. ప్రాభాతిశే చ వాతి జడె 

గుణదోపజ్ఞ 8 పురుపో జలేన కః శీత మపనయితి ! 841. 

తస్తా ద్వి ఫ్లై ఒ,త్రైవ గర్భం ముష్బు, ఉక్తం చం 

యః పరాభవసం(త్ర_స్తః స్వస్థానం సంత్యజే న్నరః, 

తేన చేక్ ప్ర త్ర్రణీ మాతా త ద్వన్ధ్యా శేన కథ్య తే ?౫ 842, 

త్త చ్భుంత్వా సముద్ర శ్చిన్హయామాస:___ “అవా గర్వః 'పక్షికీట స్యాస్య! 
అథవ్లా-సా ధ్విద ముచ్య తే, 



ఉత్టి వ్య టిట్టిభః పాదా వా_సే భజ్జభయా ద్లైవః pe 
స్వచి క్త కృకల్సితో గర్వః కస్య నా (శ్రాలపి విద్యతే. 848. 

త్మ యాస్య (ప్రమాణం కుతూహాలా దపీ (దస్ట్రవ్యమ్, క్రిం మ మైపో ౬క్ఞాపహారే కృతే 

రిష్యుతి | ? ఇతి చి న్దయిత్వాసి స్థిత, అథ (పసవాన్నన్టరం (ఆ పౌణయ్యాత్రార్థం గతాయా 

ఏన 'సముదో చేలావ్యాడే నాణ్ణా సవాల్: అ థాయాతా సా టిట్టిఫ్ (ప్ర 
టలు 

శూన్య మవలోకన (ప్రలప న్లి న్ జెట్టి మాచే. భో మూర్చ కథిత మాసీ వ్య se 

త్ సముద్రవేలయా౭౬జ్ఞానాం పనానో భవిష్యతి, త దూరతరం (వజావ సా 

పరం మాథతయా ఒహంకార మాశిత్య మమ వచనం న కరోషి. అథవా సా ధ్విద 

ముచ్య తే, 

స్తానం 
థ్ 
త్తే య 

నాం క తకామాచాం న కరో తీవా యో వచః 

స కూర్చ ఇవ దుర్చుద్ధిః కాస్టా ద్భ్రప్రో వినశ్యతి. స 944. 

టిట్టిభ .ఆవాః: “కథ మేతత్ ₹ సా a fet అ 

కథా. ౧౩. లం 

అస్సి కసి స్మ్ంళ్నీ జ్ఞ జలాశయే కమ్ము[గీవో నాము కళ్చప. తస స్య చ 'సంకటవిక జి 

నామ్ బశ ౩ ర పరమ స్వే హకోటి మ్మాశ్రిశే నిత్య మేవ సర స్తీ 

మాసాద్య తేన "స హా నేక బేవర్షి మహర్షీ కాం కథాః కృత్వా హై సమయవేలాయా 

స్వనీడసంశ్రయం రకరుత్;. అ గచ్ళశా కాలే నావృష్టివశాత్ సరః శె; శనెః కోవ 

మగమత్ . తక స్పద్దుఖదుఃఖితె తా వ్రూచతుః. భే మి_క్త్రీ, జమ్బాలశేప. మేతత్ 
సః సంజాతమ్. తత్ కథం భవాకా భవిష్య తీతి వ్యాకులత్యం సూ వ్బాది వర్తతే 

త్ర చుత్వా కమ్ము గ్లీవ ఆవాః_ - “భో సాం ప్రతేం నా _స్యస్థాకం జీఏితవ్య 

జలాఖౌవాత్ . తథా౬ప్యుపాయ శ్చీన్యతా మితి. ఉక్తం చృ_ 

త్యాజ్యం న శౌర్యం విధునేఒపి కాల్చే 

ైర్యాత్ కచాచి ద్దతి మావ్నయాత్ సక 

యథా సము(బేలపి చ పోతభశ్ల 

సాంయ్మాత్రికో వాఖ్ళృతి తర మేవ. 845. 

తే సదా టు 
జాతా స్వాపత్సు యత్నేన జగా బేదం వచో మనుః. 846 

త దానీయతాం కాచి వ ద్దృఢరజ్ఞా క్ల్షఘు కాష్టం వా. 

అపరం చ మిక బాన్ధవాళే వ్ బుద్ధి మాకా యత 

కం చ (పభూతజల-న 

నాథం సరక యేన మయా మధ్యప్రదే కే దె యై క్షృహీశే పతి యువాం కోటిభాగరాూా 
_సకస్థం మయా సహితం సంగృవ్యా తత్ సరో నయథ. తా. వూచతు:. 

గా 



నం లక్. క, ౧౪, ౬.5 

“థో మి త్త), ఏవం కరిష్యూవః. పరం భవతా వకానవ్ర'తేన స్థాతవ్యమ్, మోచే త్తవ 
కాస్టాత్. పాతో భ విహ్య తి. 

కతమ్, తత్ర యే పౌరా స్టే తథా నీయమానం విలోక్య సవిస్మయ మిద మూచుః. 
“అపన్త్సో చృక్రాకారం కి మపి పతీభ్యాం నీయే! పశ్యత పశ్యత ' అథ తేసాం 

కోలావాల మాకర్ష్మ్య్య కమ్చు(గ్లీవ అహ: “భో కి చేష కోలాపహాలః * ఇతి వకు 

మనా అద్ధోేశ్తే పతితః పౌనైః ఖజ్జశః కృత శ్వ, అతోఒహం (బ్రవీమి.--- “సుహృ దాం 

హీతకామానామ్ి ఇతి, తథా చృ_ 

అనాగతవిధాతా చ (ప్రత్యుత్సన్న మతి స్తథా 

ద్వా చేతా సుఖ మేధేల్సే యద్భవిప్యో వినశ్యతి. 847. 

టిట్టిభ ఆవాః “కథ మేతత్? సా౭(బ్రవీక్.- 

కళా. ౧౪, Ped oo 

కస్మింళ్సి. జైలాశయే ౬ నాగతవిధా తా (పత్యుత్సన్న మతి ర్యద్భవిష్య శ్చేతి 

(త్రయో మత్సా్య్యాః సన్తి అథ కదాచి త్తం జలాశయం దృష్టా గచ్భద్భి ర్యత్స్యజీవిఇి 

ర క్షమ. “య దస బహుమత్ఫో ్యఒయం (హైదః. కదాచి దపి నాస్తాఖి రన్వే 

పీత. త దద్య తౌవ డాహారవృ త్రీః సంజాతా. సంధ్యాసమయి శ్చ సంవృ త్తేః, తతః 

(ప్రభా తేలతాగ_న్లవ్య మితి నిశ్చయః అత సేపాం తత్ కలిశపాతోపమం వచః 

సమాక ర్ల్యానాగతవిధాతా 'సర్వాక మత్స్యా నాహూ మేద మూచే.- “అహో 

(శ్రుతం భవద్శి ర్య న్శత్స నీజివిభి రభిహీతమి త (దాతా వపి గమ్యతాం కిఖ్బీ న్నికటం 

సరః ఉక్తం చృంా 

అకా రృలినః శత్రో 8 కర్తవ్యం (ప్రపలాయనమ్, 

సంశితవో్యో ౬ భవా దుర్లో, నాన్యా తేషాం గతి ర్శృవేత్ ం 248. 

త 'న్నూనం (ప్రభాతసమయ్ ముత్ఫ్యజీవిసూ౬(త్ర సమాగమ్య మత్స్యసంకుయం కరిహ్య_న్టి. 

ఏత నృ్మను మనసి వర్తతే త న్న యుక్తం సాంప్రతం క్షణ మహ్య (తౌవస్థాకుమ్. 

ఉక్తం చ 

విద్యమానా గతి క్యెపెౌ మన్య (తాపి సుఖావహా 

తేన పశ్యన్తి విద్వాంసో దేవాభజ్జం కులకుయమ్.? 649. 

త దాకర్ష్య్య (పత్యుత్పన్న మతిః (ప్రావాః— “అహో సత్య మభిపిాతం భవతా, మ 

మ్మాప్యఖీస్ట్ర మేతత్ . త దన్యత్రీ గమ్యతామ్. ఉ క నం 

లో 



కర అ అ త్ర ప్త మ్, 

పరజేశభయా ద్బీతా బహుమాయా నపుంసకాః 

స్వదేశే నిధనం యా న్లి కాకా: కాపురుపా మృగాః, 850. 

య స్యా స్లీ సర్వత్ర గది స కస్తాత్ స్టదేశ రాగేణ వీ యాతి నాళమ్్ 

తాతస్య కూపోఒయ మితి (బ్రువాణాః తరం జలం శే ఫురుపూః వబ ని) 851. 

అథ తత్ సమాకర్ష్య (ప్రోవ్చై ర్వివాస్య యద్భవిష్యః (ప్రోవాచః_ “అవకా 
న భవద్భా ష్టం మన్త్రితం సమ్య గేతత్, యతః కిం వాజ్తాతే కాపి తేషాం పీత 

సెతామహిక మేతత్నర 'స్తసక్తుం యుజ్య తే! య ద్యాయుఃకుయో౭౬ స్త్రి త్ర దన్వ్ట(త 

గతానా మపి మృత్యు ర్భృవిష్య కేవ, ఉక్తం మ స్టాళ్లు = 

అరత్షీతం తిస్టతి దైవరతీతం, సురకీతం దైవవాతేం వినశ్యతి, 

జీవ త్యనాథో ఒపి వనే విసరి తః, కృత ప్రయత్నో ఒపి గ్భహీ వినశ్యతి. శిర2. 

తస్య తం నిశ్చయం క్షా క్వాం నాగరవిధాతా (పత్యుత్సన్న మతి శ్చ నిసా 9న్తా సవా 

పరిజనేన అథ (ప్రభాతే తె రృక్ళ ్ యజీవిభి కలె స్తజ్ఞలాశయ మాలోడ్య యద్భువిమే్యబా 

సహ తక్ సరో నిర్మత్స తాం నీఠక్, అతోఒహాం బవీమి,— “అనాగతవిధా తా 

చీ ఇతి, 

త్ర చ్చు త్వా టిట్టిభ ఆహా “ఛే కిం మాం యద్భృవిష్య'సదృశం సంఖ 

వయసి! తత్ పళ్య మే బుద్ది ప్రభావం యావ దేనం దుష్టసముద్రం స్ట'చజ్నా వ శోక 

యామి. టిట్టి భ్యావాః=_“అవహాోో క స్టే సముదేణ సహ వ్యగహఃశీ త న్న యం_క్త 
నన! 

మ స్యోపరి కోపం కర్తుమ్, ఉక్తం చృ-_ కు 

పుంసా మసమర్థానా ముషద్రవా యాత్మ మో భవేత్ కోపం, 

విఠరం జ్వల దతిమ్మాత్రం నిజపార్శా స్ట "నేవ దపహాలితరామ్. తర్ 8 

తథా చ. అవిదిత్వాట ఒత్మ నః శక్తిం పరస్య చ సముత్సుక & 

గచ్చ న్న భిముఖో నాశం యాతి వహ్గ్న్నూ పర్వువత్ ,' రతర్డు. 
టిట్టిఫ ఆవా:---- “పీయే మా మైవం వద. యేషా ముత్సాహళ క్రి ర్భవతి తే సలా. 
ఆపీ గురూ న్వికమనే, ఊకం చ 

Pn 

Uy 

విశేసాత్ పరివూర్ష న్య యాతీ శత్రో రమర్గ ణః 
ల 

ఆభిముఖ్యం శేశాజ్బు_'స్య యథాలఒ ద్యాపి విధు న్తుదః, త్ర్ద్. 
తథా చ (ప్రమాణా దధ్ధిక స్యాపి గజ్జశ్యామమదచ్యు తేః 

పదం మూర్ధ్ని సమాధ లే కేసరీ మ త్తేదన్లినః, * 856, 



న కే దక త్ర, క. ౧౫, ౬౫ 
శ 

తథా చ, చాల స్య్యూస్ రవేః పాదా; పత ను ర్థిపరి భూభ్ళ తామ్, 

తేజసా "సవా జాతానాం వయ్య కో త్రోపయుజ్య కే ? 857. 

వాస్తీ శ్హ్వూలతరః స చాజ్క్యుశవళం, కిం వా స్తీమ్మాత్రో౬జుు.శః ? 
దీపే (ప్రజ్వలితే (ప్రణశ్యతి తమః, కిం దీపమ్మాత్రం తమః? 
వ(జే కామ్ హతాః పతన్ది సరయు కిం వజమ్మాత్రో 8? 
"నేదో యస్య విరాజతే 'న బలవాక్క న్గూలేషు కః (ప్రత్యయః | తర్తొ. 

త దనయా చజ్వా (౬న సకలం తోయం శుప్కుస్థఅతాం నయామి * టిట్టి భ్యాసా:- 
“భోః కాన యత్ర జూవ్నూూనీ నవ నదీశతాని గృహీత్వా నిత్య మేవ (ప్రవిశత్కి తథా 
సీన్లు శ్చ తత్ కథం త్వ మయ స్టాదళనదీశ_లె; పూర్యమాణం తం పృషతవాహిన్యా చా 
కోపయిప్యుసి ? తత్ .కి మ శ్రద్ధేయే నూ క్తేన?” టిట్టిభ ఆహా: “పియే 

అనిర్వేజు 8 (శియో మూలం, చషఖ్బు' డే లోవాసన్ని భా, 

అహాేరా(తౌణి దీర్హాణి, సమ్ముద్రః కిం న కుష్యుతి? 859. 
దురధిగము* పరభాగో యావత్ ప్రగుెషీణ పౌరుషం న కృతమ్, 

జయతి తులా మధిరూఢో భాసా నపి జలదపటలాని. 860, 

టిట్టి భ్యావా:-_-- “యది త్వయా౭౬ వశ్యం సము దేణ సహ వి గహోనుస్థానం కార్యము, 
తే దన్యా నపి వివాజ్ఞమా నాహూయ సువ్భాజ్ఞనసహీత ఏవం సమాచర. ఉక్తం చా 

బహూనా మ ప్యసారాణాం సమవాయో హీ -దుర్ణయః, 

తృ రావేస్ట్య శే రజ్జు క్యేన నాగోఒపి బధ్య తే. 861. 

తశ్షా చ. -చటకా -కాస్థ్రకుట్ట శ్చ మఠతీ కా దర్గుర స్తథా, 

మహాజనకుదోభేన కుల్లరః (పలయం గతః, - 862, 

టిట్టిభ అవా: “కథ "మేతత్? సా (ప్రావాః:__ | 

కథా. ౧౫ 

. కస్మింక్చి ద్వమోజ్రేశే చ్రటక్షదమ్సతీ తమాలతరుకృతనిలయా (ప్రతివసతః స్మ, 
అథ తయో క్షచ్చతా కాలేన సంతతి రభవత్ . అన్యస్మి న్నహాని (ప్రమళో వనగజః 

కళ్ళి త్తం తనూలవృతు.ం కురార్త క్భాయార్డీ సమ్మా శ్రితః. తతో మదోత్క_క్షా తాం 
తస్య శాఖాం చటకాాక తాం పుష్క-రాగ్రో ₹ాక్సష్య బభష్టు, తస్యా భ జ్ల్న చటకా 
ఒజ్జాని సర్వాణి విశీర్ణాని. ఆయు శృేషతయా చ చటకా కథమవీ (పాకై ర్న వియుకా. 
అథ చటకా స్వాణ్జభజ్ష్ల "కొభూతా (పలాపాకా కుర్వాణా న కిఖ్బిత్ సుఖ మాససాద, 
అ (తా నే తస్యా సా (పలాపాకా (శ్రుత్వా కాష్ట్రకుట్టో నామ పత్నీ తస్యాః గ టి గ 



య క ౬౬ పల్బాతీ న 

చవమసుపహా త్తము;ఖదుఃఖితో ఒ భ్యత్య తా మునాచః?. “భగవతి, కిం వృథా 

(పలాెపీన € ఉక్తం చా 

నషం మృతే వసస. నం నానుళోచ ని పణ్తి తాం 

పడ్డేతానాం 'చ భూ కాం విశేపో ఒయం యత; స్కృలః* 868, 

కథా చ ఆకోచ్యా నీవా భూతాని యో మూఢ స్తాని శో.ఐతి 

సన దుఃఖే లభ తే దుఃఖం ద్య వనర" ని చవతే. | 864. 

అవ్వచ్చ,--- "శేపాశు వ్ రు క్షం పేకో భే యతో౭౬వళః 

తస్యా న్న్న రోదితవ్యం వల (క్రియాః కార్యా శ్చ శక్తితః.” 865, 

చటుకా (పొవాః_* ఆ స్వ్వేతత్ . పరం దుష్టగజేన మదా న్శమ సరతానకుయః కృతః, 

త ద్యది మమ త్వం సువ్ఫాత్ సత్య స్త దస గజాపసదస్య, కో ఒపి వధోపాయ క్షి గ్య 

తాప్ య స్యానుసష్టా నేన మే సంకతినాశదుఃఖ మపసరతి, ఉక్తం చృా 

ఆపడి యే నాపకృతం, యేన చ హసితం దకాసు విషమాస్సు 

. అపకృత్య తయో రుభయోః, పున రపి జాతం నరం మచే. 866, 

కాస్ట్రకుట్ట ఆవాః “భగవతి సత్య మభిహితం భవత్యా. ఉక్తం చా 

జ్ మ, ద్వ వసే యః స్వా దన్యజాత్యుద్భవే౭౬పి సక్ 

జౌ సర్వోజపీ మిత్రం స్యాత్ సర్వేసా మేవ దేహినామ్. 86%, 

క సుహృ ద్యష్టిసే యః స్యాత్, స పుతో య స్తు భ క్రిమాక, 

స భృత్యో యో విధేయజ్ఞ 9 సౌ భార్యా యత్ర నిర్వ తిః. 88 

తత్ ష్య మ యమ్ బుద్ధి ప్రభావమ్, పరం మ a సువ్బాద్మూ తా వీకారవా . నామ వ్లక్మీ 

కాఒస్టి ఈతా సత = యాగచ్చామి, యేన స దురాత్మా దుష్టగజో వధ్యతే. 

ఆ థాసౌ చటకయా సహ మత్నీకా మాసాద్య (ప్రోవాచ. నభ జే మ మే ప్రేయం 

వటక్సా శేనచి ద్దుష్ట్రగజేన ప Sh త క్తస్య వధోపాయ మను 

తిష్టతో మే సాహాయ్యం కర్తుమర్హసి 

నం! విమయే! ఉక్తం చృ- 

Oe 'పక్యుపకారాయ మిత్తాాణాం (క్రియతే ప్రియమ్ 

యత్ ఫున కి తమి త్తస్య కార్యం మతే ర్న. కిరి కృతమ్. _ 869. 

సత్య మేతత్ . పరం మ.మాపి ఛేకో మేఘచాదో నామ మి త్రం తిస్టతి. తేమ స్యా 

హబాయ యథోచితం కుర్చః, "ఉక్తం చృ స్ట్ 

హ్్తె స్నాధుసమాచారై ౪ కాత్రుకై ర్మ తికాలిఖి? 

కథంచి నృ వికల్ప చ్నే-విద్వద్భి శ్చిన్లితా నయాః,! 

p54 

* మక్నీకా౬ప్యాహాః sr కి 'ముచ్యశే 

870 



మ న్! కే ౧౫ జ్ర 

అథ తే త్రయా౭పి గత్వా మేఘనాద స్యా('గే సమస్థ మపి వృత్తాన్తం నివేద్య 
తస్థుః, అథ స (ప్రోవాచ__“కియన్నాత్రో౭ సౌ వరాకో గజో మహాజనస్య కుపిత్ర . 

సారో. తన్న దీయో మ నః క_ర్హవ్యః.' మక్షీశ్తే త్వం నత్వా మధ్యాహ్న సమయే 
తస్య నుదోద్ధతస్య గజస్య కర వీళారవసదృళం శబ్దం కొర్కు యేన శేవణసుఖలాలసో 

నిమి లితనయనో భవతి, తత శ్చ కాష్ట్రకుట్టచఖ్బ్యా స్ఫోటితనయనో ఒన్టీ భూత' _స్తృృహపాఠో 
మమ గర్తతట్మాశితస్య 'సపరికరస్య శబ్దం (శుత్వా జలాశయం మత్వా సమ భ్యేతి, 

కతో గర్హ మాసాద్య పతిష్యతి పజ్బుత్వం యాస్యతి చేతి, ఏవం సమవాయః కర్తవ్యో 
యథా వెరసాధనం భవతి? అథ తథా లనుష్టి లే స మత్సగజో మతీకాగేయసుఖా 
న్ని మాలిత నేత్రః కాస్థ కట్టన్భాత చతు ర్మ ధ్యాహ్న సమరే (భావమ్యుకా మజ్జూకళబ్చాను 
సారీ గచ్భుక్ మహా_న్షం గ ర నూసాద్య పతితో మృత శ్చ. అతోఒహం (బ్రవీమి... 
“చటకా కాస్థకుట్ల శ్చ* ఇతి. = న్ 

టిటిభ అహా: “భద్రే ఏవం భవతు, సువాదంరసముచాయీన 'సము; డం 
థో సయిష్యామి.' ఇలి MR కా 

“భగ పరాభూూతోఒవాం సముదే ణాజ్జకాపహారేణ, కచ్చి న్యతా మస్య శోపణో 
పాయః. లే సంమ_న్హ్యరి (ప్రోచుః. “అశక్తా వయం సమ్ముద్రశోషణే. తత్ కిం 
వృథా(ప్రయా నేన ఉక్తం చృ___ 

అబల; (పోన్న తం శత్రుం యో యాలి మదమోహ్త; 
యుద్ధార్గం స నివ న్తేత కీర్ణదనో గజో యథా, | 871. 

క దస్మాకం స్వామి వైనలేయోల సీ. త _తీమ్మై సర్వ మేతత్ పరిభవస్థానం నివేద్య 
తామ్ యేన స్వజాతిపరిభవకుపీతో వై రాన్ఫణ్యం నచ్చతి. అథవాల(శ్రావలేపం కరి 
స్య తి తకథా౭పి నా సి వో దుఃఖమ్. ఉక్తం చృఎా 

న 

సుప్పాది నిర _న్లరచి త్తే గుణవతి భృ త్యే, ఒనువంర్డిని కళ, శ్రే 
స్వామిని శ క్రిసమేలే, నివేద్య దుఃఖం నుఖీ భవతి. 8172, 

క ద్యామో వైన తేయసకాశం యతోఒసా వస్తాకం స్వామా.౫ 
తథా౬నుస్ట్రితే సర్వే తే పతీణో విపజ్ఞవదనా బాప్పపూరితదృశో వైనతేయ 

సకాశ మాసాద్య కరుణస్యశేణ ఫూత్క_ రు వూర కా “అపో అబహ్మణ్య మ 

హ్లణ్యమ్మ్ అధునా సదావారస్య టిట్రిభస్య భవతి నాథే సతి సము(దే శాళణ్సా న్యప 

హృృతాన్వి తత్ (పనష్ట్ర మధునా పతఠ్నికులమ్. అస్యే౭పి స్వేచ్చయా సమ్ముబేణ వ్యాపాద 

ముస్యున్నే ఉక్తం చ వ. 
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.  గతౌనుగలికో లోకో న లోకః పౌరమార్థికః. లలి, 
న! కన ననన ననన 



సాం శృ ఇాటుతన్క-రదుర్వ స సథా సాసాసీకాదిఖిః 

పీడ్యమానాః (ప్రజా రమ్యాః కూటచ్భృద్ధాదిఫి స్తథా, 874. 

(ప్రజానాం ధర్మ పుజ్భాగో రాజ్ఞో భవతి రతీతుః, 

అధరా దప్ పుడ్భాగో జాయతే యో న రకుతి. 875. 

(ప్రజాపీడనసన్నాపాఠ్ సముద్భూతో హుతాళనః 

శ్రా (శయం కులం 'వాణా న్యం పినివ రృతే. 876. 

త బసు రబన్టూ నాం, రాజా వక రవచుపామ్, 

రాజా పీత చ మాతా చ సర్వేసాం న్యాయవ ర్తి నాక్, 877. 

ఫలార్ట్స పార్థివో లోకాకా పాలరయే ద్యత్న మ మాస్థితః 

జోసమానాదికో యేన మాలాకారోఒ౬జుు_రా షా 878. 

యథా బీజాజ్బు_రః సూక్తుః (పయళల్నే నాభిరకీతః 

ఫల్మపదో భవేత్ కాల్సే తద్వ ల్లేకః సురక్నీతః. 8179. 

హీరణ్యధాన్యరళ్నాని యానాని వివిధాని న 

తథాఒ౬న్య దపీ యత్ కిఖ్చిత్ (పజాభ్యః స్యా న్నృపస్య కక్ ౨88౦. 

అశ్రైావం గరుడః 'సమాకర్ష ర్య తద్దుఃఖదుఃఖిత;ః కోపావిష్ట్ర శ్చ వ్యచి న్స నయత్ .-- అహో, 

సత్య ము క్ష మేలైః పక్నీఖి. క దద్య గత్వా తం సముద్రం కోహ్షయామః.! 

ఏవం చిన్హయత _స్తస్య విష్ణుదూతః సమాగ త్యావాః భే గరుత్సక్కా భగ 

వతా Me త నాహం తవ పాళ్ళ్వే (పేషికః, దేవకార్యాయ ఖా నవమురా 

వత్యాం యాస్య తీతి. తత్ సత్వర మాగమ్యతామ్. త చ్చు) త్వా గరుడః సాభిమానం 
(ప్రాహ: “భే దూత్క కిం మయా కుళ్ళ తేన భగచాకా కరిష్యతి ? త్ర దత్వా తం 

వద య దమ్యో భృత్యో వాసానా యాస్య త్ స్టానే (కియతామ్, మదీయో నవు 

స్కానో వాచో భగవతః, ఉక్తం చృ--- 

సస 

యోన వేల్తి గుణాకా యస్య న తం సేవేత పణ్ణితః, 
నహి తఫాక్ ఫ ఫలం కించిత్ వ. అ దివ,’ 881. 

దూత ఆహః “భో వై అ కదాచి దపీ భగవ్నన్షం (ప్రతి త్వయా నైతే దభిహిత 
మోద్భక్ . తత్ కథయ కిం సే భగవతా టప 'మానస్థానం కృతమ్?) గరుడ జపా 

“భగవద్నాశ్రయభ్గూ కేన సముద్రే ఇాస్త టిజి? జా న్యపపహృతాని, త బ్యది త్య 
న్నిగహం న కరోతి త దహం భగవతో న న భృత్య, ఇ త్యేష నిశ్చయ _స్త యా 
వాచ్యః. త ద్దుతతరం గతా భవతా భగవతః సమీపే వ _క్షవ్యమ్.* 

ఆభ దూతముక్షేన [పణాయకువికం వె నతేయ పి న్ కున శ్ర అలల వైన అరుం నిజాలు ఛగవాం క్చీ నయా 



ల. క. ౧౫ జగ 

మాస. అహో, స్టానే కోపో వైనలేయస్య, తత్ వయ మేవ గత్వా 'సమ్హానపురః 
సరం త మానయామః. ఉక్తం. -న__ 

ఛ_క్తం శక్తం కులీనం చ న భృత్య మపమానయీత్, 
ఫుత్త్రవ ల్లాలయే న్నిత్యం య ఇచ్చే చ్చి ఆయ మాత్మ నః. 882. 

అన్యచ్చ,- రాజా తుష్టో ఒప్ి భృత్యానా మర్గమ్మాత్రం (ప్రయచ్చతి, 
తే తు సమ్హానితా స్తన్య (ప్రాకైే ర ప్యుపకుర్వ లే.) 888. 

ఇత్యేవం సంప్రధార్య రుక్యపురే వైనతేయసకాళం సత్వర మగమత్. వైన తేయో౭పి 
గృహాగతం భగవ_న్స మవలోక్య (త్రపాధోముఖః (ప్రణ మ్యోవాద.--*ఛగవన్, త్వదా 
శ్రయోన్మ కేన సమ్ముదే* మమ భృత్య స్యాజ్ణా న్యపహృత్య మ నూపమానం విషి-తమ్. 
పరం భగవల్లజ్ఞయా మయా విలమ్బితమ్ సో చే బేన మహం న్థలా_ మ దైవ 

నయామి. యతః స్వామిభయా చ్చు సో౭పి ప్రహారో న దీయతే. ఉక్తం చ 
యేన స్యా ల్లఘుతా వాథ కడా చిత్తే (పభోః క్వచిత్ 
(పాణత్యాగేఒప్ తత్ కర్ణ న కుర్యాత్. కల సేవక 8.’ 884. 

క చ్చు)త్వా భగవా చాహః భే వైనతేయ, సత్య మభిహితం భవతా. ఊ_క్షం చృ_ 
భృత్యాప రాధజో దణ్ణాః ' స్వామి సో జాయతే యత; ' 

తేన లజ్ఞా౬పి త స్యోత్థ న భృత్యస్య తథా పునః. 885. 

త్ర డాగచ్చ యే నాణ్లాని సము(ద్రా చాదాయ టిట్టిభం సమ్మావయావః అమ రావతీం 

చ గచ్చాకఃి తథా౬నుష్టితే సము 5 భగవతా నిర్భ ర్సా్యాఒ గ్నేోయం శరం సంధా 

యాభిహిత ౩. భో దురాత్శకా, ద్యన్నాం టిట్టిభాజ్ఞాని. నూ చేత్ స్థలతాం త్వాం 

స్వయామి.' తతః సమ్ముదేణ .సభ యేన టిట్టిభాణ్ఞాని తాని (పదతాని. టిట్లిఛ నాపి 

భార్యామె సమర్పితాని. అతో ఒపాం (బ్రవీమి. శ త్రో రల పపకి ఇతి. 

తస్తాత్. పురుషే ణోద్యమో న త్యాజ్యః. i 

త దాకర్ష్య్వ సంజీవక స్త మేవ భూయో౭పి షప్రచ్భ.--- “భే మిత్త్య్కి కథం 

శ్రేయో మయా౭ సౌ డుష్ట్రబుద్ధి రితి. ఇయన్లం కాలం యాన దుత్తరో త్రరస్నే హేన 

(పసాదేన చావాం దృష్టః న కదాచి త్తద్వికృతి ర్చృష్రా తత్ కథ్యతాం యీ నావా 

మాత్మ రకం తద్వధా యోద్యమం కరోమి. దమనక ఆహా: “భద్ర కి మృత 

జయమ్మ ఏప తే (పత్యయః. ' యది రక్షస్మత శ్ర శఖాం (భూకుటిం దధానః సృక్వ 

శీ పరిలేలివా త్వాం దృష్ట్వా భవతి, త ద్రుష్టబుద్ధిః అన్యథా సుప్రసాద శ్చేతి. త 
దాజ్ఞాపయ మామ్ స్వాశ్రయం (ప్రతి గచ్చామి. త్వయా చ యథాఒయం మ_న్ట్ర 

ఛేదో న భవతి తథా 'కార్యమ్. యాది నిశాముఖం (ప్రాహ్య గన్తుం శక్ర్నో పి త ద్దేళ 

త్యాగ; కార్యః. యతః, 



పత్చాత్ న్హ్మ మ్, 

త్య డే జేక EE సార్లే (గామ స్యా కులం త్యజేత్, j 

(గామం జనపద స్యా తకం పృథివీన త్యజేత్ , 886. 

ఆపదశ్లే భనం రచ్చే, దారాకా సళ ద్ధనై రపి, 

ఆత్రాశం సతతం కం రక చావ రవి ధనే రసి 8817. 

౬ఫెభూతన్య విజేశగమనం తదను ప్రజేశో వా నీతీ. త ద్లేశత్యాగ; కార్యః, 

వాల ఒత్తా hes రుపామై రభిరక్షణీయః. ఉక్తం చ___ 

ఫు త్త్ర్రకళతో ర్వా (ప్రాణాకా రత్నేత పణ్ణితః, 

es ర్యత స్తెః స్యాత్ సర్వం భూయోలపీ జేహీనామ్, 888, 

యేన కే చా ఫ్యుపాయేన శుభే నా ప్యశుభేన వా ది చ 

ఉఊద్ధశే ద్దీన మాత్యానం, సమర్థ ధర్మ మాచరేత్ , 889. 

క Sues "కురుతే కన. (పాణత్యాగే థధనాదిషు 

తస్య (ప్రాణాః (ప్రణక్య_న్ది లే మ ర్నస్ట్ర మేవ తత్ ౨ 890. 

ఏవ మభిధాయ దమనకః కరటకస "కాశ మనక్, కరటకో౭పి త్ర మాయా నం 

నా (పోవాచః “భద కిం కృతం తత్ర. భవతా 1 దమనక ఆవాః.... “మయా 

న్నీ తివీజనిర్వాపణం కృతమ్ పరతో దైవవిహీతాయ_రహ్. ఉక్తం చ యతః. 

పరాజ్ఞుఖేఒవీ డెవే[త్ర కృత్యం కార్యం విపళ్చితా 

ఆత్మ దోషవి నాకాయ స్వచి టై సమృ నాయ చః 891. 

" చ ఉద్యోగినం పురుషసింవా మ్బుపైతి లన్మ్ః 

చైవం హీ దైవ మితి కాఫురుపా వద ని 

దైవం నిసాత్య కురు పౌరుష, మాత్మ శక్త్యా, 

యత్నే కృతే యది న సిధ్యతి కోఒత దోపః?' 892, 

క ఆహా “తత్ కథయ, కీదృ క్ష్వయా నీతిబీజం నిర్వావితమ ౪ ఫో 
'వీత్ ,...- “మ యాస్యూన్యం తాభ్యాం మిథ్య్యా(ప్రజల్ప నేన భేద స్తథా విహీతో, 
గా భూయో౭పీ మ న్షియన్తా చేకస్థానస్థితౌ న (ద్రమ్యేసీ” కరటక ఆహ:--- 
వో నయుక్తం భవతా విహీతం ముల్ పరస్పరం తౌ న్నే హాక్ట్రవృాదయా 

శ్రయా కోపసాగరే (ప్రక్నిప్తా. ఉక్తం చ__ 

అవిళుద్ధం సుఖస్థం యమో దుఃఖమా గ్లే నియోజయేత్ 

జన్మ జన్గాన్తరం దుఃఖీ స నరః స్యా దిసంశయమ్. 898. 

0 త్వం య పేమ ణాపి తుష్ట్ర స్త ద ప్యయు_క్షమ్స్ యతః సరో్య౭పి జనో 
పక సో సమర్థ భ వతి నసూపక రమ్. ఉక్తం చృ__ 

§ 

[ క్ష 

ళా 



మిత్ర స క్ ౧౬, ౭౧ 

ఘాతయితు మేవ నీచః పరకార్యం చే_ర్తీ, పుటలను 
పాతయితు మ _స్తి శక్తి ర్వాయో ర్టృకుం న చోన్నమితుక్. శి9కః 

దమనక అవా: “అనభిక్టో భవా న్నీ తికాన్ర్రన్య. తే నైక. దృరివీషి. ఉ క్షం చ 
యత్ 9.—- 

a 

జాతమా(త్రం న యః శ్ళతుం వ్యాధిం చ (ప్రశమం నయేత్ 

మహాబలో2ఒమపి తే ఇవ వృద్ధిం ప్రాప్య స హన్య తే. 895. 

త్ర చృతుభూతోఒ౬య మస్తాకం మ_న్టి)పదాపవారణాత్. ఉక్తం చ 
కృతాం స్థానం రయ య స్య్యాత జిహీహకతి 

స తన్య ససాజూ శతు రుచ్చేద్యో౬పి వ్రీయే ని సీతః, | 896. 

తన్మయా స ఉదాసీ నతయా 'నమానీతోఒ ఛభయ[పదానేన కక తావ దహ మపి లేన 
ప్ (పచాన్దివితేః. అరుబా సా ధ్విద ము న్య తే, వే 

దద్యాత్ సాను ర్యది నిజప జే దుర్జనాయ (ప్రవేశం 

తనాల్న శాయ _కుభవతి తతో వాఖ్భమానః స్వయం సః; 

తస్తా జ్రేయోా కు పులమమవిళ్ళి ర్వా వకాశోటధనూనాం 

జారో₹ఒపి స్యా్వా దృవాపతి రితి శ్రూయతే వాగ్ యతోఒ(త్ర. 897. 

కేన మయా త స్యోపరి వథోపాయ ఏప. విరచ్యల్వే చేశత్యాగాయ వా భవిష్యతి. త చ్చ 
త్వాం ముక్త్వా ఒస్యూ న జ్ఞూస్యతి. త ద్యూ క్త మేతత్ స్వార్థ యానుష్టి,.తమ్. 

ఉక్తంచ యితే §.— 

జ 

షా నిక్ర్రింశం స్పా చయయం కృత్వా, వాణీ మితురసోపమా 

వికలో౭ త్ర న కర్తవ్యో, హాన్యా _్తే త్ర ర 898. 

అపరం మృతోఒప్య సాకం భేజ్యో భవిష్యతి; త బేకం తావ దై పరసాధనమ్, అపరం 

సాచివ్యం చ భవిహ్వతి, త్స_కై శ్చ ఇతి. త దుణత్రయేఒ నీ న్ను పస్థిలే కస్తా నాం 

దూషయసి త్వం జాడ్యభావాత్ ? డ్ _క్తం చ 

- పరస్య పీడనం కుర్వకా స్వార్థ సిద్ధి సిదిం చ పణ్ణితేః 

అమా ఖబుద్ధి ర్ట క్నేత వనే చేశురకో యథా.) 899. 

కరటక ఆహా: “కథ మేతత్? స సహ 

కళా. ౧౬. 

వీ కసి స్మింళ్చి ద్యనో౫ శే వ(జదంప్రో9 నామ సింహః, తస్య చతురక (కవ్య 

'ముఖ్న మ సృగాల వృకా భృత్యభూత" స దై వానుగకౌ త సోవ వనే (పతివ 



శతక అ శాన్నదినే సింహిన కడాచి చాసన్న(ప్రసవా (ప్రసవవేదనయా స్వయూథా 

అర మ్ జ్ pa అకా న స en రరర క 

6 స్నటయత్రీ తావ బ్లీవక లఘు చ్లా సేరక శికు ర్వి స్కా) నః సింహాశ్నాల్టి 

జానేరక్యాః వీశితెన సపరివార పరాం త్తి ముపొగతః, పరం స్నేహా ద్చాలదా నేరక్రం 

త్య క్తం గృహా మానీ యేద మువాచ-- “భ|[ద్క న తేల్ మృతో ర్భయం మతో, 

నాన్వస్తా దది తతః స్వేచ్భయా౭త్ర వనే భ్రమ్యతామ్, యత్ స్తే కజ్కు-సదృశా 
తః శజ్కు-కర్ణో నామ భవిష్యతి. ఇతి. ఏవ మనుష్థి. లె చత్యారో౭౬పి త ప్రక 

షాశే విహారిణః పరస్పర మనేకపకారగోస్ట్రసుఖ మనుభవ_న్హ సిష్ట ని శజ్కు-కర్ణో ఒవ్ 
రా ల న్ 

యావనపదవీ మాళూఢః కణ మపీనతం సింహాం ముఇ్బుతి. అథ కడాచి ద్వజ 

దంస్త్రస్య శేనచి ద్వ న్యేన మత్తగజేన సవా యుద్ధ మభవత్. తేన మదవీర్యాత్ స 
ల! ర బాల్ 

ద న్లపహోళై స్తథా క్షతశరీరో విహితో యథా (ప్రచలితుం న శక్నోతి. తదా తుత్తైమ 
నం డా 5 | 

కు సాక (పోవాచం--- ళ్ అన్విష్యు తాం కిలో త్ సత్త్వం యే నాహ “మేకం 

పితో ఒప్ తద్ వ్యాపాద్యాఒ ఒత్త నే యుష్షైకం చ కుత్ప9ఇాళం కరోమి. త 
థి a శి 
చ్భు9త్వా తే త్రయో౭పి వనే సన్ధ్భ్యాకాలం యావ ద్యాం)న్లాః) పరం న కిఇన్నీక్ 

సత్త్వ వమా సాదితమ్, 

అథ దతురక శ్చి నయామాస,ాయది శజ్కు_కర్ణూలయం వ్యాపాద్యతే తతః 

సక్వేహెం కతిచి ద్ది నాని త్తి రవలి. పరం నెనం స్వామో మి _త్ర్రత్వా ద్యాశేయ 

సమ్మాశితత్యా చ్చ వినాశయిష్యతి. అథవా బుద్ధి (ప్రభావేణ స్వామినం (పతిబోధ్య తథా 

కరిష్యై యథా వ్యాపాదయిష్యతి. ఉక్తం వ్యా 

టో 

అవధ్యం చాథవాఒగమ్య మకృత్యం నా స్తే కిబ్బన- 
బాణి బుద్ధిమతాం బుద్దే స్తస్గా తాం వినియో జయేశ్ .' 400, 

ఏవం విచిన్త్య శజ్కు_కర్ణ మిద మాహా: “భే శజ్బు_కర్భ్య, స్వామీ తావత్ పథ్యం 

వినా మధయా పరిపీడ్య తే. స్వామ్యుభావా దస్తాక మపీ ధ్రువం వినాశ ఏవ. తతో 
వాక్యం కిలో త్ స్వామ్య ర్థే వదిప్యామి. త చ్చూంయ తామ్. శజ్కు_కర్ణ ఆనా? 

“ఛే శీఘం నివేద్యతాం యేన తే వచనం శీఘ్రం నిర్వికల్చ్పం కరోమి. అపరం 

స్వామిమూ హీతే కృతే మయా సుకృతశతం కృతం భవిష్యతి. అథ చతురక ఆవాః_ 

కాణ్ భద్ర ఆత శరీరం ద్టగుఇలా భెన స్వామినే (ప్రయచ్చ; యేన తే ద్విగుణం శరీరం 

భ్రవల్కి సాషమినః పునః (పాణయా(త్రా భవతి. త చాకర్ష్య శజ్బు_కర్లః (పానా:... 

కజద్రు య ద్యేవం త దీయ। ప్రయోజన మేత దుచ్యతామ్స్ స్వామ్యర్థః (క్రియతా మితి, 

పర యత్ర ధర్మః (ప్రతిభూజి ఇతి లే విచిన్య్య సళ్వే నింవాసకాళ్ మాజగ్నః, 



మి ర్త భేద త న్హ్మమ్, కు. తకు. 2 ౭కి 

కత శృతురక ఆహా: దేవ, న కిజ్బీత్. సత్త్వం (ప్రాప్తమ్, భగవా నాదిత్యో 2. ప్యస్తం 
సతః. లే ద్యుది స్వామా ద్విగుణం శరీరం (పయచ్చతి, తత; శజం్క_ కర్గో యం 'ద్వొగుణ 

వృద్ది స్వశరీరం (పయచ్చతి ధర్మేణ (పతిభువా.' నింవా ఆహా? భోష య డ్యేవం 

తత్ _ సున్దరతరమ్. వ్యవహార స్యాస్య ధర్మః (పతెభూః [కియతామ్ి ఇతి. అజ సింహా 

వచ శాన నరం వృకసృగాలాభ్యాం విదారితోభయకుకీః శజ్కాకర్ణ 8 పజ్బతపు ముషాొ 
గతః, అథ వ(జదంస్ట్ర శ్చతురక మాహా: “భే శృతురక్కు యావ దవాం. నదీం 
గత్వా స్నానం దేవతార్చ నవిధిం కృ త్వాల ఒగచ్భామి తావ _త్తయార్నె (తాపము శ్రే 

నభావ్యమ్' ఇ త్యుక్వా నద్యాం గతః, సల్ల 

అథ తస్మీకా గలే చతురక.ల్చి స్హయామాస.--- “కథం మ మైకాకిసూ భోజ్యో 
₹యయ ముష్టో? భవిష్యుతికి ఇతి విచిన్ద్య (కవ్యముఖ మాహాః క్యా కవ్యముఖ 

కంభాలు ర్భచాక, త్ర ద్యాన దసౌ స్వామీ నాగచ్భతి, తౌవ త్త యు సోరహ్ర్రగ్య 

మాంసం భరక్నుయ, అహం త్వాం స్వామి సో నిద్దోపం (ప్రతిపొదయిస్యామి.! జో౭వి 

త్ర చ్చు త్వా యావత్ కిలో న్థాంస మాస్యాదయతి తౌవ చ్చతురకే ఇకో క్షు. 

ోభ్థోః (కవ్యముఖ్రు సమాగచ్చతి స్వామి, త త్త చ వనం దూశే తిష్ట యే నాస్య 
భకుణం న వికల్పయతి,) తథా ఒనుష్టి తే సింహ: సమాయాతో యావ దయష్ట్ర్రం పశ్యతి 
తావ (ది క్రీకృతవృదయో దాసేరకః, తతో భ్రూకుటిం కృత్వా పరుషతర మాజా: 
“అహో. కే వైపు ఉస్ట్ర ఉచ్చిష్టతాం నీతో యేన త మవీ 'వ్యాపాదరామి?? ఏవ 
మళ్టిహి తే (కవ్యముఖ శ్లో తురకముఖ మవలోకయతి. “కిల, త్ర ద్వద కిఇఖ్చి ద్యేన మమ 

కాన్సి రృవతి.” అథ చతురకో విహ స్య్యోవాచం 6జ్యశ్య, మూ మనాద్బత్య మేకితం 

ఛకుయిత్వాఒధునా మన్నుఖ మవలోకయసి. త డాస్వాద యాస్య దుర్దయతరో। 
ఫలమ్” ఇతి, త డాకర్థ్శ్య (కవ్యముఖో జీవనాశభయా దూర దేశం నత, - మతసి 
న్న_న్దశే తేన మార్లేణ దాసేరక సాగ్ధిో భార్నాకా'న్గః సమాయాతీః.. .త స్యా(ాసరో 
ష్ట్రస్య కజ్టే మహతీ ఛుక్టా బర్ధా. తస్యాః శబ్దం దూరతోఒ౬ప్యాకర్ల్య వ్ సింహో 
జమ్మ్మూక మానవాః... “భద్ర, క్షాయతాం, కి మేష ర్నాద్రః శబ్దః (శూయతే ₹_(కుత 

పూర్వః ₹ త్ర చ్భుుత్వా చతురకః కిఖ్బీ ద్వనాన్సరం గత్వా, సత్వర _మభ్య్యు పేత్య 

పోఖాచ__ “స్వామిన్, గమ్యుతాం గమ్యతాం యది శక్నోపీ గనుక సో 
ఒ|బవీత్ = “భద్ర, కి మేవం మాం వ్యాకులయ సీ? తత్ కథయ, క్ర మేతత్ ౭ ఇతి, 
చతురక ఆవాః_ “స్వామిన్, ఏహ ధర్మరాజ _స్త"వోపరి కపిత, య దే నాకాళే 
దానేరకోఒయం మదీయో వ్యాపాదితణ, తత్ సహ్మస్రగుణ ముష్ట్ర -ముస్య "నకాశా 
దహీ ప్యామి” ఇతి నిశ్చిత్య, బృవాన్రాన మాదా యాగోసర స్యోష్ట్రస్య (గివాయాం 

ఘా "జావ వధ్య దా సేరక సక్షా నపీ పిళ్ళృపీతామహా -నాదాయ చైరనిన్యాతనార్థ 

- 



2౪ పళ స్మర. 

మాయాత ఏవ. సింహాోే౭పీ త చ్చుత్వా సర్వతో దూరా చే క ముత మహీం 

పరిత్యజ్య పౌణఛయాత్ (పనస్థ్రః. చతురకే౭పి శనెః శె స్త స్యోష్ట్రుస స్య మాంసం 

భక్షయామాస. ఆతో౭౬వాం (బవీమి “పరస్య పీడనం జర్వకా? ఇతి. 

అథ దమనళే గతే సంజీవక కశ్చి వయామాస.-- “అహో క్రి మేత నయా 

కృతమ్ య చృష్పాదోలప్ మాంసాశ్న స్ప స్యానుగః సంవృ ర్త త్మ, అథవా సా + ధ్విద 

శుచ్య కే నక్కా . 

అగమ్యాక్ యః ఫుకూక్ యాతి, అసేవ్యాం శ్చ నిపేవలేే 

స మృత్యు ముపగ్బష్షోతి, గర్భ మశ్వతరీ యథా, 401. 

తత్ కిం కరోమి? క్వ గచ్చామి ! కథం మే కాని ర్భవిష్యతి ? అథవా త మేవ 

పులక ౦ గచ్చామి. కడాచి నాం శరశకాగతం రమత్కి వాక ర్న వియోజయతి యత 

ఉక్తం చృ 

ధర్మైర్థం యతతా మ పీవా విపదో దైవా ద్యది స్యుః క్వచిత్, 

త శాసా ముపకా_న్టయ్ సుమతిఖిః కార్యో విశేహి న్నయః. 

లోకే ఖ్యాతి మపాగతాలత్ర సకలే లోకో కి కసా యతో 

దగానాం కిల వహ్నినా హీతకరః శేకోఒపీ త్ర స్యోద్భవః. 402, 

తథా చ లోశకే౬భవా తనుభ్భతాం నిజకర్మ్శపాకం 

నిత్యం సమా[శితవ తాం సుహిత( కియా ణామ్స్ 

పూర్యార్థితం శుభ మ థా ప్యశుభం నికామం ' : 

య ద్భావి త ద్భృవతి నాత్ర విచార హీతుః,. MNEs 408. 

అపరం చాన నత గత స్యాపీ మే కస్యచి ద్ద ద్దుష్తస సత్త్వస్య ప ప సకాశాన న్మృత్యూ 

కృవిష్యతి. త ' ద్వరం ఫింహాత్ . ఉక్తం 

మహద్భిః స్పర్ధమానస్య విప చేవ గరీయసీ 

డ్ శ్పభజ్తోలవీ నాగానాం క్లాఘో్యో గిరివిదారకో, _ =. 404. 

తథా చృ- మనాతో౭౬పి మయం SS శ్షాఘాం నీచో౭వపి గచ్చత్తి 

దానన మధుపో యద్వ బ్ల ద్దజకర్ష 'సమాహతః, ౫ == క౦0ర్ 

ఏవం నిశ్చిత్య స స్థలికగతి ర్య న్దం మన్దం గత్వా సింహాశ్రయం పశ్య న్షజ్ఆత్ సని 
“ఆవశశే సా ధ్విద ముచ్యతే, క 

జ 

ఆస శ్లీనభుజజ్ఞమం గృహా మివ్క వ్యాలాకులం వా వన, 

a హో జే x ye ఇ న rt 

(ా క్ మి వాభిర నుకములబ్బా రాన నాథ సరః 



న స క. ౧౬, లే 

| నా నాదుస్ట్రజునె రసత్యవ ననాస్తె రనానై ర్భ్ట్భతం 

దుఃఖేన (పతిగమ్య లే (పచకి తె రాజ్ఞాం గవాం వార్డి వత్ .” 4 

ఏకం పరక దమనకోకాకారం పిజ్ఞలకం దృష్ట్వా (పచకితః సంవృతశరీరో దూరతరం 
(పణామకృతలిం వినా ఒ ప్ర పవిస్టః. పీబ్దలకో౭పి తథావిధం తం విలోక్య దమనక వాక్యం 
శోద్దధానః కోపా త్త స్యోపరి పపాత, అభ 'ససంజీవకః ఖరనఖరవిక _్రితపృష్థః, 
శ్చజ్ఞాభ్యాం తదుదర ముల్లిఖ్య, కథ మపి తస్తా దేతః, శృజ్ణా భాం సూను మిచ్చక- 

యుదా యావస్సిత: 
పథ థి 

అథ ద్వా వపి తా ఫుష్పిత పలాశ ప్రతిమా పరస్పరం వధకాజ్డి ణా దృష్వ్వా 
కరటకో దనునక నూవా:___ భో మూఖమళతే, అనయో ర్విరోధం నితన్వతా త్వయా 

సాధు న కృతమ్ ; న చ త్వం నీతిత త్త (9 వేచ్చి. నీతివిద్భి రు క్షం చ 

కార్యా ణ్యు త్తమదణజ్ఞసావాసఫలా శ్యాయాససాధ్యాని యే 
(ప్రీత్యా సంశముయ ని నీతికళలా8 సా మ్నోవ తే మ_న్టిణః ; 

స నాలు లాన యే త్వవిధినా అక దణ్లోద్య మై 

_న్లేపాం దుర్గయచేష్టి కై ర్నృరపతే రారోప్యతే క్రీ స్తలామ్. 407, 
'త ద్యది స్వామ్యభిఘూాతో భవిష్యతి తత్ కిం త్వదీయమ _న్హ్రబుద్ధ్యా (కియతే? అథ 
సంజీవకో న వధ్యతే తథాఒప్యభవ్యమ్. యతః (ప్రాణసందేజో కస్య చ వధః త 
న్ఞూఢ, కథం త్వం మన్హిపద మభిలప సీ ? సామనద్దిం న చేత్సి. త ద్వృథా మనో 

. రథోఒయం తే దణ్ఞరు చెః, ఉక్తం చన 

సామౌాదిదజ్ఞపర్యన్లో నయః (ప్రోక్తః స్వయంభువా 
మ! 

తేసాం దణ్ణ స్తు పాపీయాం, _స్తం పశ్చా ద్వినియోజయీత్ , 408. 
తథా చ-_ సౌ మ్నెవ యత్ర సిద్ధి ర్న తత్ర దణ్జో బుధేన వినియోజ్యః, 

పిత్తం యది శర్క_రయా కామ్యతి, కో౭ర్థః పటో లేన? 409. 
తథా చ--- ఆదా సామ (పయో _క్రవ్యం పురుషేణ విజానత్కా 

సామసాధ్యాని కార్యాణి విక్రియాం యాని న క్వచిత్, £10, 
న చచ్తేణ న చాషధ్యా న సూర్వ్యేణ న వహీ శా, 

* సొ _మ్నెవ విలయం యాతి విద్వేషిపభవం తమః. 411. 
తథా య తత్త్వం మ_న్టిిత్య మఖిలపస్కి త ద ప్యయు క్తమ్, యత: స్త నం మ_న్ష్రగతిం 
న వేత్సి. యతః పబ్బువిధో మనః స చ కర్శళా మార మో పాయ,, పురుష (ద్రవ్య 
సంపత్, దేశకాలపిభాగః, వినిపాత పతీకారః, కార్య నీద్ధి శ్చతి, సోఒయం స్వామ్య 
మాత్యమ్లో రేకతమస్య, క్రీం వా ద్వయో రపి వినిపొతః సముత్సద్య తే, లగ్న ః త ద్యది 



రే౬ ప కా త్ (ఏ వ్ 

కాచి చ్చి క్రిరస్తీ త ద్విచివ్యు లాం వినిపాత(ప్రతీ కారః, భిన్న సంధా నే
. శూమ: సంకా 

బుద్ధిపరీ మో త న్థూర్ఫు తత్ కర్తు మసమర్థ స్త్వం, యతో విపరీతబుద్ధి రసి. ఉక్తం చ 

మ స ee? భిషజాం సాంనిపాలీశే, 

కరణి వ్యజ్య లే (ప్రజ్ఞా; స్వస్తిక కోవాన పణ్ణితః? 412. 

అన్య చ్చ ఘాతయితు మేవ వీ పరకార్యం వేత్తి, న. (పసాధయితుమ్ 5 

పాతయితు మేవ శక్తి ర్నాఖో రుద్ధరు మన్న పిటమ్, 418. 

అథవా న తే దోపో ఒయమ్. స్వామినో దోష య స్తే వాకం శద్దథాతి. 

ఉక్తం చృ 

నరాధిపా నీచజనానువ ర్తిమో బుధోపదిప్టేన పథా నయా ర 

న న వలో దుర్త మమార్లనిర్షమం సము స్త్పసంబాధ మనర్భప ప్టిర రమ్, 

త ద్యది త్వ మస్య మ న్లీ) భవిష్యసి, తదాఒమస్యోఒపి కళక్చి న్నాస్య మోపే సాభు 

జనః సమేప్యతి. ఉక్తంచుంా 

గుణాలయో ఒప్యసన్న న్లీ నృపతి ర్నాధినమ్య తే, 

(ప్రసన్న స్వాదు సలిలో దుష్టగాహో యథా (హదః, 415. 

తథా శష్టజనరహితస స్య స్వామి నసూ౭పి చాశో భవిప్యలతి. ఉక్తం వూ 

చితా స్వాదక థై రత రనాయాసితకార్వుకైః 

యే రమే నృపా స్తేహెం రమస్తే రిపవః (శ్రియా. 416.. 

చత్ కిం మూర్త ప పదేశేన? శేవలం దోపో, న గుణ ఉక్తం చుం 

porns నమలే దారు, నాళ్మ ని స్యాత్ కుర క్రియా, జ్జ 

సూ-వీముఖం విజానీహీ నాశిస్యా | యోపపిళ్య తే. 417. 

జమనక ఆహాః- “కథ మేతత్ టి సో₹ఓ్రవీక్ (రా 

కథా, ౧౦, 

అస్తి కసీ సింక్చిత్ పర్వ,_లెక దే శే వానరయూథమ్. తచ్చ కచాచి క్రమ స్త 

సమయే ₹తికళోరవాతస సంస్పర్శ వేపమానక లేబరం ' తు హారో ద్ధత్యప్రవర్ష ఖాతా చ 

సమాహాకం న కథంచి చా ్లి మగమత్. అథ కేచి ద్వానరా వహ్నీ క ఇసజ్బృ కాని 

గుళ్టూఫలా న్యవచిత్య వహ్ని వాఖ్బ్యయా ఫూత్కు_ర్వ_న్లః సమన్తా తృన్థుః. అథ సూద్. 

ముఖో నామ పత్నీ కేసాం తం వృథాయాస మవలోక్య (పోవాచ, seme “భే జక్వే 

మాగా యూయమ్. నెలే వహ్నికణాఖ గుక్టాఫలాని ఏతాని. తత్ కిం వృథా 

,శమేణక చెలేస్యా చ్చీకరమో భవి పిష్యతి, త దన్విష్యతాం కశ్చ న్ని ర్వాతో అరా "జేకో 



మీ క్ర భేదత న్ర్రమ్, క. ౧౮ ౭౭ 

గుహా వా గరికన్టరం వా. అ ద్యా౭పి సాటోపా మేఘా దృశ్యచ్దే.” అథ తేషా మేక 

తమో వృద్ధవానర _స్త స మువాచ-- “భో మూర్థ్ర కిం త వానేన వ్యాపానేణ! త 

ద్దమ్యుతామ్, క్ ఉక్తం నా. 

ముహుర్విఘ్ని తేక రాణం, ద్య్యూతకారం పరాజితమ్, 

నాలాపయే ద్వి వేకజ్జో య దీచ్ళే త్సిద్ది మాత్త్మ నః, £18.. 

తథా వ్యా ఆశేటకం వృథా శ్లేం మూల వ్యసససంస్థితవ్ 

ఆలాపయతి మో స స గచ్భతి పరాభవమ్. 419. 

సో౭పి త మనాదృత్య భూయోజఒపి వానరా ననవరత మావా: . “భేక కిం వృథా 

న్లేశేనటి అథ యావ దసౌ న కథంచిత్ (ప్రలప న్విగమతి, తావ దేశేన వానరేణ 

వ్యర్గ్ణ శ్రమత్వాల్ కుపి తేన గృహీత్వా శిలాయా మాస్ఫాలిత ఉపరత్ ల, 

అతోషహం (బవీమి*--- “నాగామ్యం నమళశే 'దారు, ఇత్యాది. తథాచ,__ 

ఉపదేళో హీ హీ మార్టాణాం (పకోపొయ న శా_న్టయేే 

పయఃపానం భుజజ్షా నాం కేవలం విషవర్షనమ్, ఈ20. 

అన్య చ్చ, ఉపజేశో న దాతవ్యో యాదృశే తాదృశే జే, 
క wie 8 ద్ పశ్య వానరమూ ఫ్టైణ సుగ్భలా నిరపా కృతేః, తలి, 

దమనక అసా!-- “కథ మేతత్ ? సో౭(బవీత్ .... 

కథా, ౧౮, . 

అస్తి కస్మింళ్స్చి ద్వనో దేశే శమివృతు.:. తస్య “లమృమానశిఖాయాం కృతా 

నాసా వరణ్యచటకదమ్నతీ వసతః స్మ. అథ క చాచి తయోః సుఖసంస్థయో కేను_న్హ 

"మేఘో మన్టమస్టం వర్షి తు మారబ్దః. అతా న్గలే కళ్చి చ్భాఖామృగో వాతెసారసమా 

పాత; ప్రోది తశరీరో ద న్టవీణాం వాదయకా వేపమాన hy మాసా 

దోస పవిష్టఃం అథ తం శాదృళ మవలోక్య చటకా (పాహా:--- “భో భద్ర 

హ సపాదస సమోపేతో దృళ్యసే పురుపాకృతిః 

కీతేన ద్య నే మూఢ కథం న కురుపే గృహమ్ (3 డవీల, 

ఏత చు 9 త్వా తాం వానరః సకోప మావా: “అధమ కస్తా న్న్న త్వం మౌన్యవతా 

కం అవర ధాస్ట్రక్యా మస్యాః ! అద్య మా ముప పవాసతి 1 

సూవీముఖీ దురాణారా రజ్ణ్జా పణ్ణీతవాదినీ 

నాశజ్క_ తే, (పజల న్తీ; తర్ క్ర ప నవాన్మన్టవా పామ్? 428. 

ఏవం (ప్రలపష్య ఈతా మాహాః- “ముగ్ధ కిం తవ మ మోపరి చిన్స నయా! ఉ క్షం. చా 



రం ప ఆ త శ్ర మ్, 

వాచ్యం మ సన. పృచ్చత శ్చ విశేషతః 

పోక కం శ్రధ్థావిహీనన స్య అరణ్య రుదితోప మమ్,’ 424, 

తత్ కిం బహునా, తావత్ కులాయస్థితయా తరయా ఓఖిహీత; స యావ తాం వమా 

మారువ్యా తస్యాః కులాయం శతధా ఖణ్జకో౬కరోత్. అతో౭౬సాం (బవీమి.— కడప 

చేకో న డాతవ్యఃి ఇతి. 

త న్ఫూక్ట నితీత్రో౬పి న శిక్నీత స్వమ్. అథవా న తే దోపో౭ స్పి యతః 

saa శిత గుళభాయ సంపద్య లే, నాసాధోః: ఊ కంచ ప్ర 

కిం కరో ల్యేవ పాళ్డీత్య మస్థానే వినియో జితమ్ ? 

అస్థ కార్య ప్రతిచ్చ న్నె ఘే న్ ఇవాహితః. 425. 

త ద్ద వర్గకౌజ్ణిక్య మ్మాశ్రిత్య మమ వచన మళ్ళణ్యక నాత్యనః కాన్టి మపి చేత్సి. త 

న్నూన మపజాత స్వ్వమ్. ఉక్తం చృ_ 

జాతః పుతో)౬నుజాత శృ అతిజాత స్త శైవ చ 
అపజాత శ్చ లోశేఒస్మికా ను_వ్యాః కాశ్ర చేదిభిః. 426, 

మాతృతుల్యగుణో జాత్క _స్త్వనుజాతః పితుః సమః, 

అతిజాతో౭ ధిక స్తస్యా దపజాతోఒధమాధమః. 427. 

ఆ ప్యాత్మ "నూ వినాశం గణయతి న ఖల; పరవ్యసనపహ్బష్ట్రః, 

(పాయో మ సకనాశే సమరము ఖే నృత్యతి కబన్ధః, 428, 

అహా! సా ధ్విద ముచ్య తే! 

థర రబుద్ధిః కుయిన్ని స్ట ద్వా చకా విదిత మమ, 

ప్ర శ్రే వ్యర్థ పోత్డిత్యా త్పీతా ధూమేన ఫఘాలితః, 429, 

దమనక ఆనా. “కథ మేతత్ ౪ సో౭బవీత్ Pees 

కథా. ౧౯. 

సై కష్టీంళ్ని దధిస్టై నే ధర్మబుద్ధిః పొపబుద్ధి శ్చ ద్వే మిశత్తే9 (ప్రతివసతః 8 స్తం అథ. 

కదాచిత్ పాపబుద్ధినా చి చ్లితమ్, మ. తౌవ చ దారద్ర్యో శే లుల క శ్చ. త్ర 

జేనం ధర ర్యబుద్ధి న. య్ న్దరం నశ్వాఒస్యార్రయే 'శార్జోపార్డనం కృ తో వ్రన 
మపీ వళ్చుయితా్శ్య సుఖ భజామి.” అ న న క ది ర ఏయిత్వా ల గృ హాని హాంల భర 
ప్రావా “భే విత్త, వార్థకభా వే కిం త్వ మాత విచేస్టితం స్మరసి! చేశా _న్తర 
మద్భష్ట్వై కాం శిశుజనస్య న కథయిష్యుసి 1 ఊ.కం. త 

ణు ॥ 

శా 



మర్త్య ఇద తనకా కే ౦౧౯ 2కా 
a) 

దేశా దన్లరేహు బహువిధ భాఊావేపెడది యేన న కారన్ 

(భమతా ధరణీపీ"కే తస్య ఫ ఫలం జన్మ నో వ్యర్థమ్. 480. 

తథా చ విద్యాం ఏ త్సం శిల్పం తౌవ న్నాష్మోతి మానవః సమ్యక్ 

యావ ద్వ్వజతి న భూమా దేశా దేశా నరం హృష్టః.” 481. 

అథ తేస్య తద్వ దన మాకర్ణ్య్య (పవాష్టమనా సేన "నివ సహ రునాన కాం 

శుభ౭౬వహాని చేశా నరం (ప్రస్థితే8. తత్ర చ థర బుది ద్ధి ప్రభాశేణ (భ్రమతా పాపబుద్ధినా 

(శ్రభూతతరం విత్త మాసాదితమ్. తత శ్చ ద్వా వపి తౌ ప్రభూతోపార్టి తద్రన్యా 

(పవ్చాహై స్వగృహ పొం (ప త్యాత్సుశ్యేన నివృత్తై. య్ క్తం-చ సు 

పైప ప్తపి ద్యార్థశిల్పా'నాం జేశా _నరనివాసీనామ్ 

ప్రోశమాత్రోఓవి భూభాగ; శతయోజనవ ద్భృ వేత్ . తరలి, 

అథ స్వస్టానసమిపవర్షినా పౌపబుద్ధి నా ధర ర బుద్ధి రభిహీతః “భద్ర న 

సర్వ మేత ద్ధనం గం (పతి నతుం యుజ్య తే లే, యతిః కుటుమ్మి నా బాన చా శ్చ 

ప్రార్థయివ్య నే. తద లవ వనగహౌే క్యాపి భూమౌ నిక్షీప ప్య కిష్లో న్గా(త్ర మాదాయి 

గృహం (ప్రవిశావః, భూయోలిపీ ('ప్రయోజనే స సంజా తే, ప సమే: త్యాస్తాత్. 

స్టానా "న్నేస్యావః. ఉక్తం చృ-_ 

స్తు త్తం దర్శయేత్ వః కస్యచిత్ స్వల్ప వు ప్యహారే 

మునే రపి యత స్తస్య దర్శనా చ్చలతే మనః. ._ 488. 

తథా చృ-_ యథా౬౭మిపం జలే మత్స్య ర్భక్ష్యు లే, శ్వాపదై ర్ఫృువి, 

త ఆకాశే పకీభి _శ్పెవు తథా. సర్వత విత్తవాకాి: ... కలకం 

త దాకర్ష్య ధర్మబుద్ధి రావహాః--- “భద్ర ఏవం క తథా ఒనుస్థి,లే -ద్వా 

వపీ, త్ ఎరను బాం త సుఖేన స్థ్తవన్వా, (| 

ఆ థాన్యస్మి న్నహ హాని పాటు ర్నిశీఖేఒటవ్యాం గత్వా తత్ సర్వం. ఏీత్తం 

సమాదాయ గర్హం won స్వభవనం జగామ. అ సం. ర్ల ర్థర్మబుద్ధిం సమ 

భ్యత్య ప్రోవాచ: — “సఖే బహుకుటుమ్చా వయం iad ean త ద్దత్వా 

త్మత్ర స్థానే కిష్ణో నా త్రం ధన మానయావః.? సో౭(బవీత్ ఫ్ర “భద్ర ఏవం, (కియతామ్.* 

అథ దార్హావపి గత్వా తత్ స్థానం యావత్ ఖనత్క స్తావ (ది క్షం భాణ్ణం దృష్ట్రవన్తా. ఆ 

(తౌ నరే పాపబుద్ధిః శిర సాడయకా (పోవావం ర్. ధర్మ బుద్ధే త్వయా '; హృత ముత 

ద్ధనమ్, నా౬స్యన, యతో భూయో సి గరావపూరణం కృతమ్. తత్ (ప్రయచ్చి మే 

త్ర స్యాగ్ధ మ్. అథవాఒపహాం రాజకులే నివేదయిస్యామి. ' స ఆవాః..“భో దురాత్మన్్స్ 

మైవం్మవద, 3 మం! కటనార్, చెత చ్చారకర్శ కరోమి. ఉక్తం చలా 



“౮౦ పజత్చుత ( మ్, 

మాలృవత్ పరదారాం శ్చ పర్యద్రవ్యాణి లాోష్ట్రవత్ , 

ఆత్మ వత్ సర్వభూతాని వీత. సే ధర్మ బుద్ధయః 485. 

ఏవం ద్వా ఇపీ తొ వివదనూనౌ ధర్గాధికారిణం గత, 'ప్రోదతు శ్చ పరస్పరం దూప 

యన్తా, అథ ధక్యాధికరణక పురు పై స్రివ్యాన్తే యావ న్నియోజితౌ, తావత్ పాపబుద్ధి 

రాసా? క న సమ్యగ్ దృష్టో అయం న్యాయః. రా క్షం చ 

వివాబే౬న్విష్య తే ప పత్తం, తదభావే ఒపి సాకీణః, జ 

ల - 'సామ్యభావా (ర్త తతో దివ్యం, (ప్రవదన్తి మనీషిణః. 486. 

త దత్ర విషయే మమ వృత దేవతాః సాత్నీభూతా _్లీస్థ న్ధి. తా అ ప్యావయో శేకతరం 

చారం సాధుం వా కరిప్య న్లి అథ తేః సర్వై రళిహీ తక్, అ యు క్ష ము_క్తం 

భవతా. ఆ శం చ, , 

అ క్ఫ్యదో౭పి యదా సాతశ్నీ వివాబే సంప్రజాయ లే, 

న తత్ర విద్యతే దివ్యం, కిం పున ర్య(్ర దేవతాః?! . 491. 

త దస్తాక మ. స్యర్ర విశయే మవాత్ కౌతూవాలం వ రే, ప్రత్యూపసమయే యువా జ్యూ 

మ ప్యస్తాఖిః సవా తత్ర వ సోద్దై శే గ_న్హవ్యవ్. ఇతి. 

ఏతస్ని న్నన్గరే పాపబుద్ధిః స్వళృహం గత్వా స్వజనక మువాచ.--- తాత, 

ప్రభూతోచయరీ వు యాథోలో ధర్మబుద్దే క్లోరితః. స చ తవ వచనేన పరిణాతిం 

గచ్చతి. అన్య థా ౬ స్థాకం (పాతైః గ యాస్యతిం స ఆనా; “వత్స, (దుతం 

వద యేన (పోచ్య తద్ద్రవ్యం స్టిరతాం నయామి.’ పౌాపబుడి రావా: “తాత అప్స్ 

తత్. (ప్రదేశే ముహాళశమిో, తస్యాం మహాత్ కోటన మస్తీ, తత త్వం- సాం|ప్రత మేంవ 

(పవిశ. తతః (ప్రభాతే యదాటఒహాం సత్య శ్రావణం కరోమి తదా త్వయా వాచ్యుం, 

య ద్ధర్మ బుద్ధి శౌర్య ఇతి.) తథా లనుష్టి తే (ప్రత్యూ మే స్నాత్వా పాసబుద్ధి ర ర్మబంద్ధి 

పురస్సరో ధర్లాధికరణకై 8 సహా తాం శమో మ భ్యేళ్య. తారస్వేణ (పోవాచ...-- 

“ఆదిత్య చనా? వనిలోటఒనల శ్చ 

| చా ర్భూమి రాపో హృదయం యమ శ్చ 

లజ అవాళ్చ రాత్రి శ్చ తథా చ సస్ట్యె | 

భరో హూ జానాతి నరస్య వృ త్సమ్, ౨ 488, 

భగవతి వనదేవ కే ఆవయో ర రజో. యా శ్నార స్ట సం కథయ.” అథ పాపబుద్ధిపితా నమూ 

కోటరస్థః 8 (పోవాచ: ఫీలా - వ్ధాణ్యే శృణుత శృణుత, ధర న నా హృత మేత ద్ధనకమ్.! 

త శాక రష సర్వే తే రాజపుచహి_ విస్త యోత్సుల్ల లోచనా యావద్ధర బుజ్జే ర్వి త్త 

నారణోచ్చికం నిగవాం శాన్హ్ర దృష్ట్యా ఒవలోకయ గి ని తాన che బుద్ది ది నాశ్చ్భమికోతురం 

Gr 



హ్ త్నకు. క. ౨౦ ౮౧ 

వహ్మిభోజ్య(ద్రవై్యైః పరివేష్ట్య్ర వహ్నినా సందీపీతమ్. అథ జ్వలతి తస్మి నృమాకోటనే 
ఒర్థ దగ్ధశరీరః స్ఫుటి లేకుణః కరుణం పరిదేవకా పాపబుద్ది పీతా నిశ్చ కామ, తత శ్చ 
అః సర్వైః పృష్టః. ——-“భోేః కి మినమ్* ఇ త్యు నే స పాపబుద్ధివిశేష్ట్రితం సర్వ మిదం 

నివే ద్యోపరతః. అథ తే రాజపురుషాః పాపబుద్ధిం శమీ శాఖాయాం (ప్రతిలమ్బ్య 

ధర్శబుధ్భిం (ప్రశ స్యేద మాచుః. “అవర సా ధ్విద ముచ్యతే. ' 

ఉపాయం చి న్టయేత్ (ప్రాజ్ఞ సథాఒపాయం చ చి క్టయేత్, 

పశ్యతో బకమూర్థస్య న కులేన వాతా బకాః 489. 
rm: శే ధర్మ్మబుస్థి 8 (పాసాః_ “కథ మేతత్ ౪ త (ప్రోచుః 

కథా, ౨౦, 

అస్సి కస్మింళ్చి ద్యసూద్దేశే బహుబకసనాథో వటపాదపః, తస్య కోటరే 

కృష్ట సర్పః (ప్రతివసతి స్మ స చ బకచాలకా నజాతపమో నవీ స దైవ భమీయకా 

కాలం నయతి. అశ్రైకో బక సేన భవ్నీతా న్యపత్యాని దృష్ట్వా శికువెరాగ్యాత్ సర 

సీర మాసాద్య బాప్పపూరపూరితనయనో౬ ధోముఖ స్టీస్టతి. తం చ తాదృశ్వ్చేష్ట్రిత మవ 

లోేక్య కులీరకః (ప్రోవాచ: “మామ్మ కి మేవం రున్యతే భవతా౬ద్య * స ఆహా? 

“భద్ర, కిం కరోమి *నుము మన్ష భాగ్య స్య బాలకాః కోటరనివాసీనా నచ్చేణ భతీ తాః. 

తద్దుఃఖదుఃఖితో ౬వాం రోదిమి. తక్ కథయ మే య ద్య స్తీ కళ్ళి దుపాయ _స్తద్వినా 

శాయు' త దాకర్గ్య్య కులీరక ల్చి నయామాస:--- “అయం తావ దస్మ జ్లాతిసహజ వైరీ. 

త థోపబేశం (పయచ్చామి సత్యాన్నతం యథా౬ఒ న్యే టపి బకా; స్వే సంకయ 

మాయా న్ని, ఉక్తం మానా 

| నవనీతసమాం వాణీం కృత్వా, చిత్తం తు నిర్భ్ణయమ్, 

తథా (పబోధ్య తే శత్రుః సాన్వయో మియతే యథా.” 440. 

ఆవా చ, “మామృ య ద్యేవం తన్మత్స ్ యమాంసఖళ్ణాని నకులస్య బిలద్వారాత్ సర్ప 

కోటరం యావత్ (ప్రక్నీపృ యథా నకుల స్పన్గార్లేణ గత్వా తం దుస్ట్రసర్బం వి నాశయతి. 

అభ కథా౭౬నుష్ట్రి లే మత్స కిమాంసానుసారిణా నకలేన తం కృష్ణసర్బం నిహత్య తే 

ఒపి శద్భృతాశ్రయాః సర్వే బకా శ్చ శనైః శనై ర్భృకీతాః అతో వయం (బ్రూమః 

“ఊపాొయం చి కృయీత్ * ఇతి 

క దనేన పాపబుద్ధి నా ఉపాయ శ్వ న్లితో నాపాయః, తత _స్తక్భృలం (ప్రౌ_ఫ్తమ్, 

అతోఒవాం (బవీమి. “ధర్మ బుద్ధిః కుబుద్ధి శ్చ ఇతి. ఏవం మూథు త్వయాఒఫప్యు 

పాయ శ్చ నితో నాపాయః పాపబుద్ధి వత్. తన్న భవనీ త్వం సజ్జన కేవలం పాప 

బుద్ధి రసి, జాతో మయా స్వామినః (ప్రాణసందేహానయనాత్ , (ప్రకటీకృతం త్వయా 

[ డు 



రొ ల వక్, 

స్వయ మే వాక నూ దుష్ట్రత్వం కౌటిల్యం చ. అథవా సా ధ్విద ముచ్యతే, --- 

యత్నా దపి కః పే చ్చుగునా మాహారనిస్సరణమార్షమ్ | 

యది జలదధ్వనిముదితా _స్త ఏవ మూఢా న నృ త్యేయు:. 441, 

యది త్వం స్వామిన మేనాం దశాం నయస్కీ త దస్మడ్విధస్య కాగణనా ౪ త్స్తా న 

మాస'న్నేన భవతా న భావ్యమ్. ఉక్తం చం 

తులాం లోహససాస్రస్య యత్ర ఖాదన్లి మాషికాః, 
రాజం స్తత్ర హరే చ్చే నౌ చాలకం నాత్ర సంశయ 8. 442, 

దమనక ఆహా: “కథ మేతత్  సో౭(బవీత్ ,_- 

కథా, ౨౧. 

అసి కస్మీంళ్చి దధిహ్హైనే జీర్ణభసూ నామ వణిక్సు త్తి: స చ విభవకు ౦హ 

జ్లేశా_రగమనమచనా వ్యచి_నయత్ 

“యత్ర డేశే౬భవా స్థా భోేగాకా భుక్త్వా స్వవీర్యతః 

తస్నీ న్విభవహీ సో యో వసేత్ స పురుహెధమః, 448, 
తథా చ యే నాహంకారయు _శ్లేన చిరం విలసీతం పురా 

' దీనం వదలి త క్రైవ యః పరేషాం స నిన్దితః.” 444. 
తస్య చ గృహే లోహభారఘుటితా పూర్వ పురుపోపార్టి తా తులా ౭౬ సీక్. తాం శ 
స్యచి చృేస్టినూ గృహే ని తేపభూతాం కృత్వా చేశా నరం (ప్రస్థితః తకః 

సుచిరం కాలం చేశా న్షరం యథేచ్చం (న్యా ఫునః స్వఫుర మాగత్య తం (శేస్టిన 

మువాచ;:_-భోః (శేష్టిన్ , దీయతాం మే సా నిక్నేపతులా.' స ఆవాః “భోః, నా" సీ 

సా త్వదీయా తులా మూషిక రత తా. జీర్ణథన ఆవా “భోః (శేస్టిన్, నా_సీ దోష 

స్టే యది మూపషికై ర్భృక్నీ చేతి, ఈద్బృ గే వాయం సంసార$ న కిజఖ్చీ దృత్ర శాశ్వత 

మస్ట్, పర మహం నద్యాం స్వా నార్థం గమిహ్యామి. త _త్తృ్వయాఒఒత్మీయం శిళ్ళు 

మేనం ధనదేవనామానం మయా సవా స్నా సోపకరణవా స్తం (పేషయంి1ఇతి. సో౭పీ 

చార్యభయా శత్రస్య శద త; స్వపుత్త మువాచ “వత్స, వీతృవో్యో టయం తవ. 

స్మా నార్థం నద్యాం యాస్యత్వి త ద్రమ్యతా మునేన సార్ధం స్నా నమోపకరణ మాడాయి 

ఇతి. అహో సా ధ్విద ముచ్యతే... భా 

న భక్త్యా కస్యచిత్ కో౭పి'(ప్రియం (పకురుతే నరః, 
మకా భయం (ప్రలోభం వా కార్యకారణ మేవ వా. 445. 
అత్యాదరో భవే ద్యత్ర కార్య కారణవర్ణి త్య 
తత్ర శజ్వ్యా. (ప్రకర్తవ్యా పరిణామే సుఖావహో, 6. 



మి త్ర శేదత క్రమ కుం... ౮ 
అ థాసా వణిక్సిళు? స్నా సూపకరణ మాదాయ (పహృష్టమనా సే నాభ్యా 

౫ తేన సవా (ప్రస్థీతః. తథాలనుష్థ్రి తే వణిక్ స్నాత్వా తం శికుం నదీగహాయాం (ప్రతీహ్య 
త ద్ద్వారం బృవాచ్చిలయా ఒ ఒచ్చాద్య సత్వరం గృహ మాగకః, పృష్ట శ్వ చేవ 
వణిజా “భే అభ్యాగత కభ్యతాం కుత్ర మే శళు ర్యస్వ్యయా సహా నదీం గతుల 
ఇతె, స ఆహ్హా “నదీతటాత్ స శ్యే నేన హృత ఇతె. (శ్రే పైాబినాః “వుథాన్ల 

వాదికా కిం క్వచి చ్చే వీ సూ బాలం హర్తుం శక్నోతి? కక్ నగ మే సుతక్. 
 అన్యథ° రాజక లే నివేదయిసామి. ' ఇతి, న ఆహాః కష నత్యవాదెక్ యథా 

"జ్యూ బాలం న నయతి తథా మూసికా అపి లాోిహఫాంఫుటితాం తులాం క భ్ఞకు 

యమెన్తి. త దర్ప్వయ మే తులామ్స్ యది దారకేణ (పయోజనమ్.! ఏవం తౌ వివద 
౨ ఇలుమొః బ్ FT వచ టి మూనా దా వసి రాజకులం ఇతె. తత్ర (చేష్ట తాజనేణ (పోవాచం-- దాడి 

స్ట 0 

ఆ్టబవ్యాణ్య మృబవ్మణ్యమ్. మమ శళు రనేన వానే జాఒపపృాకఃి అథ ధక్మాధికారిణ 

వు మూచుః.-- క సమర్ప SE (గ్రేస్థ్రిసుతః.' స ఆహా: “కిం కరోమి? 

కుశ్యతో మే నదీతటా చ్చే వనే నాపహృతః కికుఒ' త చ్చుుత్వా కే (పోచుః.- 
కరర న సత్య మభఖిహితం భవతా. కిం శ్వేనః శశుం వారం సమర్గో భవతి 

ను ఆప: “భో భోం, (శూయతాం నుద్వచః 3 

తులాం లోపహాసవా్యస్రస్య యత్ర ఖాద న్ది మాషికాః 
రాజం స్ప త వారే చ్శ్యేనో బాలకం నా(త్ర సంశయ ణి 447. 

"తే (పోచుః.--*కథ ముతత్ 4 తతః పీ సభ్యా చా మగ ఆదితః సర్వం వృత్తావ్లం 

నివేదయామాస. తత మై ర్వివాస్య ద్వా వపి తౌ పరస్పరం సంబోధ్య  తులాశశు 

(ఊదానేన సంతోషి తె. 

అతో౬వాం (బవీమి. _ “తులాం లేవాసహ్మస్రస్యి ఇతి. త ag సంజీవకి' 

డుసౌద మసహమానేన త్వ మైతత్ కృతమ్. అహో సౌ ధ్యిద ముచ్యతే. 

(పొయే ణా(త కులాన్వితం కుకులజాః, (వ్రీవల్లభం దుర్చు-గా 

దాతారం కృపక్యా బుజూ నన్ఫజవో, విత్తే స్థితం నిర్ధచాః, 

వైయాప్యోపనాతా శ్చ కాన్సవపుషం ధర్మాశయం పాప "సూ 

నానాశా(స్ర్రువ్చతు.ణం చ పరుషం నిన్ద ని మూక సదా. 448. 

తథా -చా--- మూకల పణ్చితా ద్వేహ్యా, నరకం మహాధనా॥, 

(వతీనః పాపశళీలాన్మా మసతీ గాం కుల స్ర్రీయః. 449. 

త నూర్తు తగయా హిత మ ప్యహితం కఇతమ్. ఉకం చృ-- 
వు ర్వ సస న. న 

పణ్ళితోఒపి వరం శృతు ర్న మూధర్జి హీ-తకారక 8 3 

వానశేణ నాతో రాజ్యా విప్రా శా రేణ రమీతాః, . 450. 
ol 



ఛా క్త ఆ త్ర అ మ్, 

దమనక అవా:.- “కథ మేతత్  సో౭ బవీత్.._ | 

కథా. ౨౦, 

కస్యచి డ్రాక్ఞో నిత్యం వానరో౭తిభ క్లిపరో ఒజ్ఞసేవకో ఒ _నఃపునేఒ ప్య్యపతీ 
సరో ఒతివిశ్వాసస్థాన మభ్లూత్ . ఏకదా రాజ్ఞో నిదాం గతన్య, చాననే 

ముహుర్తుహు ర్చి షిధ్యమూనాఒపీ పునః పున స్త కి వోపవిశతి. తత సేన స్యఖావచ వాలే 
శ్ జాలి అవి 

పలేన చూర్టేణ వానరేణ (క్రుద్దేన సతా తిత్యం ఖడ్డ మాదాయ తస్యా ఉపరి (కహోరో 
విహిత తతో మత కోడ్లీయ గతా. తేన శితధారే కాసీనా రాజ్ఞో వో ద్విధా 

జాతమ్స్ రాజా మృత శ్చ. తస్తా చ్చిరాయు రిచ్చతా నృేణ మూర్థోఒను-చరో* న 
రక్న్షణీయః, 

అపరమ్,._ఏక'సీ, న్నగశే కోఒషపి విప్రో మహావిద్యాకా పరం పూర్వజన్మ మో గోన 
చారో వర్తతే, స తపి క్రో పురే౬న్యదేశా డాగతాం శ్చతురో విపాకా బహాూాని 
వస్తూని మ్మిక్రీణతో దృష్ట్వా, చి న్టితవాకా_ “అవశో, శే నూపాయ్ నెహెం ధనం 
లభేయ?ి ఇతి విచిన్య తేషాం పరో నేకాని కాసో9కాని సుభాషి తాని వాతివీంయాణి 
మధురాణి వచనాని జల్పతా తేషాం మనసీ విక్యాస ముత్పాద్య్ర సేవా కరు మారన్షూ. 
అథవా సా ధ్విద ముచ్యతే.__ 

1. 

సతీ భవతి సలజ్ఞ్య్కా తరం నీరం చ శీతలం భవతీ, 
దమ్మ భవతి వివేక్సీ (పియవక్తా భవతీ ధూ ర్హజనః, 451. 

అథ కస్మీ౯ సేవాం కుర్వత్కి తె క్వియైః సర్వవస్తూని వి క్రీయ బహుమూల్యాని రత్నా ని 
(క్రీతాని, తత స్తాని జక్టామగ్య తత్సమకుం (పకీప్య స్వదేళం (పతిగన్ను ముద్య్వ మో 
విహిత: తతః స భూర్తష్మిప స్తా న్విప్రాకొ గను ముద్యళౌక్ _పేమ్య, చిన్తావ్యాకులిత 
మనాః సంజాతః. “అహో ధన మేత న్న కిబ్చీ నమ చటితమ్. అ థెఫి8 చదహా 
యామి, పథి కాపి విషం ద లౌ న్ని వాత్య సర్వరత్నా ని గృహ్హామి.' ఇతి వఐిచి_ న్య 
"తేషా మ్మో సకరుణం విల ప్యేద మాహా. *ీభ్లో మిత్తాంణి యూయం మా చేంకా 
కినం ముక్త్వా గను మద్యతాః, త నే మనో భవద్భిః సవా న్నేవాపాకేన బద్ధం, శవ 
ద్విరవానా మ్బ వాకులం సంజాత యథా ధృతిం కాపీ న ధ లె, య్న్లూయ వును 
(గ్రవాం విధాయ సహాయభూతం మా మపి స హైవ నయత.' తద్వచః శుత్వా సే 
కరుణార్ష9చితా స్పేన “మ మేవ స్వదేశం (ప్రతి (ప్రస్థితాః, 

ఆ థాధ్వని 'తేషైం పఖ్యానా మపి పళ్లీప్రురమభ్యే (వజతాం ధ్వాజ్షః కథయితు 
మారస్ధాః._ “శే శే కిరాశాజ ధావత ధావత. సపాదలతధనినో యా ని ఏతా 



నమ్ క. ౨౪ మీ త్ర శేదత న్ర్రమ్, . ౨౨, రో 

న్ని వాక్య ధనం నయతే. తతః కిర్శాతె ద్ధ్వాజ్ష వచన మాకర్ల ర్ట సక్వరం గత్వా చే వపా 

లగుడ ప్రహాచై ర్షక్షీకృక్య వస్తి వో పయిత్వా విలోకితాః, పరం ధనం కిఇఖ్చ్ న్న్న 

లబ్ధమ్, తదా .తేః కిరాత తె రభిహితమ్. “భో పౌన్గాః, పురా కదాళటపీ ధ్వాజ్ఞ వనన 

నుస్ఫతం నాసీత్. తనో భవతాం సన్ని థా కోసీ ధనం విద్యతే త డర్పయత, 
అన్యథా సన్వేహి మపి వధం విధాయ, చర్మ విదాగ్య, (ప్రక్యజ్ఞం (పేమ్య ధనం 

చేస్యామః' తదా తేషా మాదృశం వనన మాకర్ష్థ్య్య చారపిపేణ మనసి చి న్లితమ్.___ 
“య దైహిం విపాళాం వధం విధా యాజ్ఞం విలోక్య రత్నాని చేష్యు న్స తదా౭పి 

మాం వధిష్య స్త్రి, తతో ఒ౬వాం పూర్వ స వాత్తాన మరత్నం సమ శైషస్రతాక 

మూచయామి. టా కం చా 

మృత్యో ర్చి బేసి, కిం బాల? న స ఫీతం విముఇ్బతి ; 

అద్య వా౭బ్దశతా సే వా మృత్యు క (ప్రాణినాం (భువః, డేర్2, 

తథా చృ-- గవార్డే (వావ్యాలా స్థ చ (ప్రాణత్యాగం కరోతి యః 

ఇ. మజణ్జ్ణాలం భిత్త్వా స సన యాతి పరమాం గతిమ్,’ తరత, 

ఇతె నిళ్చి త్యాఖిహితమ్,._ “భే కిరాతాఖకం య డ్యేవం తతో మాం పూర్వం నివాత్య 

విలోకయకళ తత స్మా స్తథాబనుస్థి లే తం ధనరహీత మవలో క్యాపశే చత్వారోఒప 

ముకాః, అతో౭౬హాం (బ్రవీమి “పణ్ణితో౭పి వరం శతు ఇచి. 

అ థైవం సంవదతో స్తయోః సంజీవకః ఈణ మేకం పిజ్జులకేన సహ యుదం 

కృత్వా తస్య ఖర నఖర(ప్రహారాభినాతో గతాసు ర్వసున్ధ రాపీకే నిపపాత. అథ త 

గ తాసు మవలోక్య పిబ్దలక స్తద్దణస స్మ రణార్ష్రవ పృాదయః (పోవాచ__ భోఖ అయుక్తం 

మయా పాపేన కృతం ప "క్యాపొదయశా, యతో విశ్యాసభఘా తా దన్య 

న్నా సీ భాపతరం కర్మం ఉక్తం చ--- 

డ్డి 

“సి త్తందోహీ కృతన్ను శ్చ యశ్చ విశ్వాసఘాతక; 
జ త నరా నరకం యాన్సి యావ చ్చస్ట్రదివాక కరౌ, కర్4, 

భూమికుయే రాజవినాశ ఏవ, 

భృత్యస్య వా బుద్ధి మతో వినాశ్కే 

నసూయు క్ష ముక్తం వ్యానయోః సమత్వం, 

నష్టా౬పి భూమిః సులభ్యా న భృత్యాః.' | శర్ర్. 

తథా మయా సథామఖ్యే జు దైవ (పశంసీతేః, తత్ కిం కథయిష్యామి లేపా మ్మగ్రతేః 

చూ క్షం వ 



౮౬. పతా త్ర త్ర మ్, 

ఛ్ షో ప భి అహ ఇల లా ఆ / ఊకో భవతి యః లం గుణవా నిలి సంసది 

న తస్య దోపో వ_క్షవ్యః (పతిజ్ఞాభ జ్ఞఖీరుణా.! 456. 

ఏవం (ప్రలప క్షం దమనకః సమేత్య సవార్ట మిద మాహా. దేవ, కాతరతమ స్త 
"వెప న్యాయమో య ద్దోహకా౭ిణం శఛప్పభుజం వా త్వెళ్ళం నోచసీ త్ర నైతే దుప 
పన్న భుజామ్. డఊ కం చ | 

పిఠా వ్యా యది వా (ఖాతా పుత్తోం భార్యాఒథవా సువ్ఫక్, 
(పౌాణదోహం యదా గచ్చే ద్ధ్వ్యో; నాస్తి పొతకమ్, 457. 

| రం. ము తథా ద రాజా ఘణ (బాహ్తణః సర్వభత్నీ, 

ఆ చాతపా దుష్టమతిః సహాయ 
(హేస్యః (ప్రతీప్కో ఒధికృతః (ప్రమాదీ, 
త్యాజ్యా అమి య శ్చ కృతం న వేత్తి, 4ర్8. 

ఆప చృ--- సత్యా ఒన్ఫతా చ్చ పరుషా (ప్రియవాదినీ చ, 
హీం సా జయాలు రవీ, చార్జపరా వదాన్యా, 
భూరివ్యయా (ప్రచురవి త్త సమాగమా చ 

వేశ్యాజ్దచేవ నృపనీతి రచేకరీతిః, 459. 
ఆపి చ్చ. అకృతోష్మదవః కళ్ళి న్మహా నపి న పూజ్యతే 

ప్రాజయ న్హి నరా నాగాక్క న Cae ఖం నాగఘాలి వక్, 460. 
తథా చ అకోబ్యా నన్వశోచ స్త వం (పక్ఞావాదాం శృ భావ సే 

గతౌసూ నగతానూం శృ నానుశోచ ని పణ్ణి తాః, ౨) 461. 
ఏవం తేన సంబోధిత; పీబ్దలక 8 సంజీవక శోకం త్యక్త్వా దమనక సాచివ్యేన రాజ్య 

శీలా లా జ్య వై ఇతె (్రీవిత్హుశర్మవిరచితే పఖ్బత_న్ట్రశే మి త్తం భేదో నామ 
ప్రథమం తన్ఫ్రం సమా ప్పమ్, 

BB 



నీ (| 

అ మ్ త్ర్రస ౦ స్తై ప్రి 

అ భేద మారభ్య లే మి_త్స్రసంపా ప్రీ ర్నామ ద్వితీయం త _న్ల్రమ్. య స్యాయ 
మాద్యః శోక 

అసాధనా అపి (పెక్షా బుద్ధిమస్తో బహు [శుతాః 

సాధయ స్యాశు కార్యాణి * కాకాఖుమృగకూర వత్ , 1. 
త్ర ద్యథా ఒను[శ్రూయ లే ల ప్ దామీణా త్యే జనపదే మహిలారోప్యం నాము 

నగరమ్, తస్య నాతిదూరస్థో మహా ఇ) మో నానావివాష్తోప భు కృఫలః కీశు రా 

వృతకోటర శ్చాయాక్వానిరపథికజనస సమూహపఃాగీ న్య(గోధపాదషో మహాకా, అథవా 

యు కమ్, 

వాయాసు _ప్రమృగః, శకు_న్సనివ హై ర్విష్వగ్విలు _ప్రచ్భదః 

క్ర్ై రావృతకోటరః, కపికులెః స్క వే కృతే ప్రశ్రోయః, 

విసబ్దం మధుె ర్ని పీతకుసుమః, క్లాఘ్యః స స ఏవ (దుమః, 

సర్వాజ్టె ర్చహుస త్ర ఏస్వ్ఞునుఖదో భూభారభూతో౬పరః. 2 

తత చ లఘుపతనకో నామ వాయసః (ప్రతివసతి సృ స కదాచిత్ (ప్రాణయా(త్రార్థం 

పర ముద్దిశ్య (ప్రచలితో యావత్ పళ్యతి, తావ జ్ఞాలహ హన్తోఒతికృష్ణతనుః సు స్క్పుటితచరణ 

ఊర సవల యమకిజ్క_ రాకారో నరః సమ్మఖోే బభూవ. అభ తం దృష్ట్వా శద్కాత 

మచే వ్యచిన్హయత్ .--- “య దయం దురాత్తాఒద్య మ మాశ్రయవటపాదపసమ్లుఖో 

ఒ భ్యేత్తి తన్న జ్ఞా జయతే కియా నద్య వటవాసి నాం విహద్రమా నాం సంతయో భవిష్య 

తది,” ఏవం భం సపేకం విచిన్హర్ట్ర తేత్ తా న్నివృత్య్ర -త మేవ వటపాదపం 

గత్వా సర్వా న్విహజ్బమాక (పోవాచ, “భేక ఆయం దురాత్తా లంజ్ధకో జాల 

తణ్జులవా స్త _స్తః సమ భీతి. తత్ సర్వథా తస్య న విశ్వసనీయమ్, ష్ష్ మ. (పసార్య 

తణ్జులాక పక్నేప్స వ్రతం శే తళ్ణులా భవద్భిః సరై రపి కాలకూటసద్భ్బ శా (దష్టవ్యాఃి 

ఏవం, వదత స్తస్య స స లుబ్దక సతో వటతేల ఆగత్యృ జాలం (ప్రసార్య, సీన్లువార 'సదృకాం 

“సణ్ణులాకా (పక్నీప్య, లం గత్వా, నిభృతః స్థితః. అభ యే పకణ సత మా 

స్టే లఘుపతనక వాక్యార్లలయా నివారితా స్తాం స్తజ్ఞులాకా హాలాహాలాజ్కూ_రా నివ 

వీవవ్నాణా నిభ్భతా స్తస్థుః: 



ల 
౮౮ ప జా త్ర శ్ర మ్, 

అ (తా నే చిత్ర గ్రీవో నామ కపోత రాజః సహ(సపరివార; (పాణయా(తార్థ 

పరిభ్రమం స్తాం స్తజులాకా దూరలోఒవీ పశ్యక్కా లభుపతనశేన నివార్యమాణో ఒ$ 
జిహ్విలౌల్యా దృకణార్ధ మపతత్ ; సపరివారో నిబద్ధ శృం అథవా సా ధిక 
ముచ్యతే స్ట 9 —— 

జిహ్వా లౌల్య(ప్రసక్ర్తానాం జలమధ్యనివాసీ నామ్ 

అచి న్లితో వధో లాం మానానా మివ జాయ లే. ర్ట 

అథవా డదైవ్యప్రతిటాలతయా భవ త్యేవకు. న తస్య దోపో౭౬ న్లీ, ఉక్తం చ 
పౌలస్త్యః కథ మన్యచారహరణే దోపం న విజ్ఞాతవాక ? 
రామే ణాట€పీ కథం న హెమవారిణ స్యాసంభవో లవ్నీత; ? 

అకై కాపీ యుధిష్థిరేణ సవాసా (పాప్తో ప్యానర్థః కథం? 
ప్రత్యాసన్న విప త్రిమాఢమనసాం (ప్రాయో మతిః శ్షీయతే. కీ 

స కృ తా_న్హపాశబక్టానాం దెవోపహాత చేత సామ్ 

బుద్ద రర కుబ్ణగామి న్యూ భవి మహతా మపి, ర్ 

అతా న్హరే లంబ్ధకే సాజా జడా న్విజ్ఞాయ (ప్రహృస్త్రమగాః (పోద్యతయస్ట్ర 
_సద్వథార్థం (పధావితః. షన సపరివారం బద్ల్షం నుత్వా, లా క 

నూయాకం దృష్ట్వా, తాకా కషోతా నూచే,__ోఅపహూర్స్ న భేతవ్యమ్. ఉక్తం చ, 
వ్యసనే సేవ సర్వేషు యస్య బుద్ధి ర్న పీయ లే 

స తేషాం పార మ ్యేతి తర్ప్ర్రభావా దసంశయమ్. 6, 
సంపత్హే చ విపత్త చ మహతా మేకతాపత్యా _ 
ఉదయే సవితా రక్షో ర క్ట శ్చా సమయే తథా, (£ 

తత్ సర్వే వయం హేల యోడ్డీయ నపాళజూాలా అ స్యాదర్శనం గత్వా ము క్రిం 
(వాష్నమః, నూ చే ద్భృయవిక్ల'బొ సనో, హేలయా సముత్నాతం న కరిహ్యథ్క తతో 
మృత్యు మవాప్ప్యథ,. ఉక్తం చృ---_ 

త న్హనోఒ౬ప్యాయతా నిత్యం, త న్షవో బహులా సమాః, 
బహూక. బహుత్వా దాయాసాకా సహా _న్తీ త్యుపమా సతామ్* 8 

తథా౬నుష్ట్రి కే, wal జాల నూడా యాకాే గచ్చతాం "తేషాం పృష్ధ తో భూమిస్లో 
ఒ౬పి పర్యథావత్. తత ఊర్థ్వాననః శ్లోక మేన మపఠత్.___ 

“జాల మాదాయ గచ్చ ని సంవాతాః పతీణో౭ హమీ 
యావ చ్చ వివదిష్యే పతిష్యన్ది న సంశయ, 9, 

లఘుపళేనకో ఆపి (ప్రాణయా శ్రా! క్రియాం క్యక్వ్వ కి మృత్ర భవిష్య తీతి కుతూ 
జ 



రం ' mn పా వీ, హా 

నహి భవతి య న్న భావ్యమ్ భవతీ చ భావ్యం వినాఒపి యేన, 
కరతలగణత మపి నశ్యతి యస్య హీ భవితవ్యతా నాస్సి, 10. 

తా చృ పరాజ్ఞు'ఖ పథా చేత్ స్యాత్ కథంచి ద్ద) విశోదయ; 
క గార్ ధి ౨౮౯ లో యమా క్ ణో తత న్య దప సుంగ్భప నీ యాతి స ర్యథా. మేం 

త చూస్తాం శావద్విహూాద్రొమిషలోభో యావత్ కుటు. నువ ర్లసూసొయభూతం జాల 

మహి "మే నప్నమ్, 
రల 

చిత్మగ్రీవో౬పి లుబ్ధక మదర్శనీ భూతం జాతా తా నుచాన 6భో,నివృ త్తః 

స దురాత్తా లుబ్దకః. తత్ సన్వ్వై గపి న మహిలారోప్య స్య (పోగుత్తర 

దిగా. తత మము సుహ్బ 'ద్ధిరణ్యకో నామ మూపక; సర్వెహాం పాళచ్చదం కరి 

స్వత, ఉక్తం ద్య. 

సన్వేపా మేవ మర్వ్యా నాం వ్యసనే సముపసీగే 

వాక్రా(తే తాపి సాహాయ్యం మితం దన్యః కరోతి కః? 12. 
నర 

ఏవం తే కపోతా శ్నిత గీ వేణ సంబోధి తా నుహిలారో ప్యే నగరే హీరణ్యక బిలదుగ్దం 

(వా పుఃః పీరణ్యకో౬వపి సహా స్రముఖబిలదుగ్చం (ప్రవిస్ట్రః స న్న కుతోభయః సుఖే నా స్టే, 

అథవా సా ధ్విద ముచ్యతే... 

అనాగతం భయం దృ్వ్వా నీతిశా స్ర్రవిళారదః 

అవసకా మూపక స్తత్ర కృత్వా శతముఖం బిలమ్, 18. 

దంప్టాావిరపాత; సర్కో, మదహీసూ యథా గజం, 

సక్వేహెం జాయతే వకో దుగ్షహీన స్తథా నృపః. 14. 

తథా చ న గజానాం సహ్న్మసేణ, న చ లజేణ వాజిగామ్మ్ 

క రి జ్య శ చే ఇ జై 

తత్ కర్మ సిధ్యతే రాజ్ఞాం దుర్చే ఖైకేన య (ద్రతే. 15 

శత మేకో౭పి సంధ శ్రే (ప్రాకారస్థో ధనుర్థ రః 

తస్తా ద్దుర్దం (పశంస ద్ధి నీతిశ్యాస్త్రవిదో జనాః, 16. 

ఇథ చిత్మగీనో బిల మాసాద్య తారస్వశేణ (ప్రోవాడ “భో భో మిశ్ర 

పీారణ్యక, సత్వర మాగచ్చ. మహాతీ మే వ్యసనావస్థా వర్తతే.” త్ర అ) హీరణ్య 

కో౭పీ విలదున్తా_న్లగ్దతేః సకొ (ప్రోవాచ, “భేేక, కో భవాక? కిమర్భ మాతే ౩% 

కిం కారణమ్? కీ దృక్ శే వ్యసనావస్థానమ్ 1 తత్ కథ్య తామ్* ఇతి. త చ్చుక్వా 

చిత(గ్టీవ ఆహా: “భోేళ చిత్ర్మగ్రీవో నామ కపోత రాజో ౬సాం , జే సుహృత్ . తత్ 

12 



జీ నాం దు ణా త్ర త్ర వ్. 

సత్వర మానచ్చ. గురుతరం (ప్రయోజన మ స్తీ. త దాకర్ట గి పులకితేకనుః 'పృవ్చాష్టాత్తా 
స్థీకమనా ప పరమాణో నిప్కా_) శ్వ, అథవా సా ధ్విద ముచ్యతే. 

సుహృద కి సే వాసంపన్నా లోచనాన లే దాయినః 

గే గృవావతాం నిత్య మాగచ్చ ధ్లి నముహాత్ర నామ్, 1, 

ఆదిత్య న్యోదయం తాత 'తామ్మ్బూలం భారతీ కథా 

ఇప్రా భార్యా సుమి త్తం చ ఆవూర్య్యాణి దినే దినే. 18, 
సుహృదో భవే యస్య సమాగచ్చన్లి నిత్యళః 

చిత్తే చ తస్య సౌఖ్యస్య న కిఖ్చీతర్స్రతిముం సుఖమ్, 19, 
ఆధ చిత్ర గ్రీవం సపరివారం పాళబద మాలోక్ష్య హీరణ్య కః 'సవిపాద మిద మాహా: 

“భోం కి మేకఠ్ ₹ స ఆవాఃోభ్ర్యో జాన న్నపి కిం పృచ్ళని? ఉక్తం చ యతః... 
యసా చ్చ యేన చయదా చ యథా చయ చ్చ 
యావ చ్చ య(త చ శుభాశుభ మాతృకర్శ, 
తస చ్చ లేన చ తదా చతథా శత చ్చ 
తావ చ్చ తత్ర చ కృతా నవకా దువెతి. 20, 

తత్ (పా పంమ యైత దృస్థనం జిహ్వాలౌల్యాత్. సాంప్రతం త్వం సత్వరం 'పాళవి 
మోతుం కరు త జాకళ 5 హీరణ్యక; (పావా:___ వం 

అధ్యా దో్యోజనళతా దామిషం వీవతే మిగ, 
నో 9 9 i a కవి పార్ళ వసం దైషా ద్న్ధ నంన-వ పళ్యతి, 21. 

తథా చ రవినికాకరరో ర్ల్రవాకీడనం, గజభుజ్యువివాజ్జమబననమ్్, 
మతిమతాం చ నిరీక్ష్య దరి(ద్రతొౌం విధి రహో బలవా నితీ చే మతిః, 

రర కం వ్యోమెకా_న్టవిచారిణోఒ వి ఏనా-గాః సర మాప్పు వ న్యా పదం, 
బభ్యే నిపుణై రగాధసలిలా నీ నాః సము(దా దవీ, 
దుర్శీతం కి మి హోస్తీ? కించ సుకృతం * కః సానలాభే గుణం ? 
కాలః సర్వజనాక (పసారితకరో గృప్షోతి దూరా దవీ. 28, 

ఏవ ముక్త్వా చ్నక్రగీవస్య పాశం త్తు ముద్యతం స త మావా; “భద్ర మా మైవం 
కురు, (పథమం మమ భత్యానాం పాళచ్చేదం కురు. తదను మ మాన్నీచ* త్ర చ్భుత్వా కుపితో హిరణ్యకః (ప్రాహ: “భక న యు _క్ష ముక్తం భవతా. యతః స్యామిమో౭ న _క్లరం భృత్యాః? స అవా: భట్యో మా మైవం వద. మద్యాళయాః సర్వ ఏతే వరాకాః అపరం స్వకుటుమ్చం పరిత్యజ్య సమాణశాా. తత్ కథ మేతాన న్లా(త్రమవి సమానం న కరోమి. ఉకం నూ 

శ్వా 

గ్ 
న 



ఏ ల్ర్రేస౦ ప్రాసి ర్ ౯౧౧ 

యః సమానం సదా దే ఛృ త్యానాం కీతిపో౬ధిక మ్ 

విత్తాభాేఒపి తం దృష్ట్యా కే త్యజ్నన్లి న కర్షిచిక్ 24, 

తథా చం విశ్వాసః సంపదాం మూలం, తేన యూథపతి గ్లజః; 

సింహో మృగాధిప క్యేఒపి న మృ౫ః పరివార్య తే. 25. 

అపరం మమ కాచి తాశోచ్చేదం కుర్వత స్టే దన్షభజ్లో భవతి. అథవా దురాక్మా 

లుబ్దకః సమఖ్యేతి. త న్నూనం మమ నరకపాత ఏవ. ఉక్తం చా 

సదాణా రేసు భృ ల్యేషు సంసీదత్సు చ యః (ప్రభుః 

సుఖీ సా న్నరకం యాతి పర (లేవా చ సీదతి.౫ 26. 

త చుశా (పవ్బాకో పారణ్యక ః (పొహాః నోటు "జే ద్యన్టివాం రాజభర మ్. 

పరం మయా తవ పరీమో కృతా. తత్ 'సన్వేపాం పూర్వం పాళచ్చేదం కరిస్యామి. 

భచా న ప్యనేన విధినా బహుకపోతపరివారో భవిష్యతి. ఉక్తం చా 

కారుణ్యం సంవిభాగ శ్చ యస్య భృ క్యేషు సర్వదా 

సంభ చేత్ స మహీపాల _స్పైలోక్య స్యాపి రకు.” 21. 

ఏవ ముక్త్వా సర్వేహెం పాళచ్చేదం కృత్వా హీరణ్యక శ్చిత్రగ్రీవ మాహాః “మి త్ర 

గమ్యుతా మధునా స్వాషాశ్రయం (ప్రతీ. భూయో౬పి వ్యసనే ప్రాప్తే సమాగ_న్హవ్యమ్.” 

ఇతి తాకా సంపేస్యు పున రపి దుక్టం (ప్రవిస్టః. చిత్రగ్రీవోఒపి సపరివారః స్వాశ్రయ 

మగమక్. అథవా సా ధ్విద ముచ్యతే; 
మి త్తంవాక సాధయ త్యర్థాక దుస్సాధ్యా నపి వై యతః, 

తస్యా నతి కుర్వీత సమానా చ్యేవ ఛాత్మ నః. 25. 

లఘుపతనకో౭౬ పి వాయసః సర్వం తం చిత్రగ్షీవబస్ధ మోతు మవలోక్య విస్మీత 

ane శ “nan © ల 1 

మయునా వ్యచిన్హయత్ *---- అహో! అ రస్య పారణ్యక స్య శ్రి త్స దుర్చసామ(గీ చ! 

త దీదృ గేవ విధి ర్వివాజ్షై నాం బక్భ నమోయాత్మక 8. అహం చ న కస్యచి ద్విశ్వసీమి, 

ఈ క్షం చు--- 

అపి 'సంవూర్థ్య తాయు్షైః క_రవ్యాః సుహృదో బుధః, 

నదీశః 'పరివూర్ణో౭౬పి చసోదయ మేకు తే. 20, 

ఏవం చింపధార్య పాదపొా దవతీర్య బిలద్వార మా(శ్రిత్య చిత్ర[్షీవవ చ్చ బ్దేన హారణ్యకం 

“సమాహూతవాకా-ా “ఏ హ్వౌహి భో హిరణ్యక, ఏహి.” త చృబ్దం (శుత్వా హీర 

౯క్యక్టకో వ్యచి నయత్ ._ “కీ మనో్యోఒపి కల్చిత్. కపోతో బన్షనశేష సిషత్కి యేన 
ద 

@ వావి 

మాం వ్యాహరతి+" ఆహా చ. రశ కో ఛవాకా స ఆహా “ఆహం లఘు 

- శచళనకో నామ పాయస త చ్భు9త్వా విశేషా ద్దర్లీసూ హిరణ్యక ఆహాఃా 



బాం పకఖత న్న, మ్, 
= 

కోక (దుతం గమ్య తా మస్తాత్ స్టానాత్ + వాయస ఆపహూ:.._“*అహూం తవ పాళ్ళ ( 

గురుకాల్యేణ సమాగతః, తత్ కిం న (క్రియతే మయా సవా దర్శనమ్ హీరణ్యక 
అహ:-- “న మే స్తీ త్వయా సవా సంగమేన (పయోజనమ్ి ఇతి. స ఆహాః 

ర a ర ల ఆధ లా ల్ అమ . “భేల చితేగ్రీవస మయా తవ సకాశా We దృష్ట్రమ్. తేన మమ మహతీ 
వ్ ఇ వ ల వక్, ౨ a అప య (పలి సంజూకతౌ. తత్ కాచి న్మ మాపి ఎన నే జాత తవ పాం స్ట ను క్తి గృృవిష్యుతి 

తత్ [క్రియతాం మయా సవా మెత్తి.” హీరణ్యక ఆహ:-- “అహో త్వం భోక్తా 

ఆహం తే భోజ్యభూతః. తత్ కా త్వయా సనా మమ మైత్రీ)? విరోధఫావాత్ 

కథమ్! ఉక్తం చా 

యయో కేవ సమం విత్తం యయో రేవ సమం కులమ్, 
జ = నసీర్ రాం ల అస రా జస 0. త్రయో నరం వివాహా శ్చ నతు పుష్ట్రవి పుష్టయో౩, త్ 

తథా చ--- మయో మి_త్తం కురుతే మూఢ ఆత్మ సూ౭ సద్భశం కద్; 

హీనం వా ప్యధిక౦ తాపీ హాస్య తాం యా త్యసౌ జనః, 81. 

త గ్లమ్యకామ్.” ఇతి. వాయస ఆవా:_ “భే హీర్యక, ఏపో౭౬వాం తవ దుర్త్షద్వ్యార 

ఉపవిస్ట్రః, యది తం మె త్తం న కరోషి తతో౭వాం (పాణమోతుణం త్ర వారో కరి 

హామి. అథవా (ప్రాయో పవేశనం మే స్యాత్ * ఇతి, పారణ్యక ఆహ: “భోః, 

తయా వెరిణా సహా కథం మైతీం కరోమి? ఉక్తం చృ_ 

వైరిణా న హీ సందధ్యాత్ సుశ్చి స్టే'నాపి సంధినా, 

సుత _ప్ప మపి పానీయం శమయ ల్యేవ పావకమ్.! 85౨. 

వాయ'స ఆహా: “భోం త్వయా సవా దర్శన మపి నాస్తి, కోతే వెరమ్, తత్ కి 

మనుచితం వదసి(ి పారణ్యక ఆహా:___ “ద్యివిధం నరం భవతి, సహజం కృత్రిమం చ. 

త త్నవాజవెరీ త మసాకకొ. ఊఉ కం చ 
గ ర దా ర అజ 

కృత్రిమం నాళ మ భ్యతి వైరం (చా క్చ్యతిమై రుణ, 

(పాణదానం వినా వైరం సహజం యాతి న మయము 88. 
వాయసస ఆహ: “భోజ ద్వివిధస్య వైరస్య లక్షణం (క్రోతు మిచ్బామి. తత్ కథ్య 
తామ, హిరణ్యక అహః “భో కారణేన నిర్వ త్తం కృషతిమమ్; తత్తదర్లోప 

సట స రాజ కీ = కో వ్ 'కారకరణా చ్చచ్చతి, న్యాభావికం పునః కథ మపి న గచ్చతి; త ద్యథా:._౯ నకుల 
సర్చాకకామ్్, కప్పభు బృ ఖాయుధానామ్స్ జల వహాన్నే నక చేవ దై త్వ్యానామ్స్ సాద 

మేయ మ్మ్నాారాణామ ఈళ్వన దరి దాణామ్, సపత్నీ నామ్స్ న్ంహూ గజానాము 
పకి హరిణా నామ్ గ్ర తీయ _ఆఈప్రక్రియాణామ్, చూ పణ్ణితా నాక్ పత్మివతా 
కొలటా నామ్స్ సజ్జన నానా న కశ్చిత్ కేనా౬వీ వ్యాపాదితః, తథా. క్రి. 



మి త్త పా ప్త నావ 

(పాణాకా సంతాపయ న్దిి వాయస ఆహ:. Hs కారణ మేతత్. (శూయతాం 

మే వచనమ్. 

కారణా ని పైత) తాల యాతి కారణా చేతి శత్తుతామ్స్ 

తస్తా ని ని క్త్రత్వ మే వాతో యోజ్యం, వై వరం న వ్రీమతా. 84. 

తసాత కరు మయా సహా సమాగమం మి త్తీగ్రధ ర్యార్ధమ్.] 

హీరణ్యక ఆహా: భోః, (శూయతాం నీతిసర్వస్వమ్. 

సకృ ద్ద ద్దుష్ట మ ఫీస్టం యః పునః సంధాతు మిచ్చతి 

స మృత్యు మపగ్శన్లోతి గర్భ మళ్వతరీ యథా, లర్, 

అథవా 'గుణవా నసామ్స్ న మే కశ్చి దై కరయాతనాం కరిష్యతి. ఇ క్యేత దః 

సంభామవ్యమ్. ఊంక్తం చృ 

hk 
గ 

సీంహూో వ్యాకరణ స్య కర్త రవారత్ స్ట! న్పి)ియాకా పాణిన్వే 

ర్మీనూం సాకృత మున నమాథ సవాసా హస్తి మునిం జైమినిమ్స్ 

ఛక్ట్రోజ్ఞాననిధిం జఘాన మకరో చేలారే & పిజ్జలమ్, 

అజ్ఞా నావృత చేతసా మలతిఠుపెౌం కోర్థ _స్తీరశ్చాం గుణ 00 86. 

వాయన ఆస: “అ _స్ట్యేతత్ . తథా ఒపి (కూయతామ్...- 

ఉపకారా చ్చ లోకానాం, నిమిత్త న గపకీ కామ్స్ 

భయా ల్లోఖా చ్చ మాన్ధాణాం, మై శ్రీ స్యా ద్దర్శనా తృతామ్,. ఈ. 

మృద్దట ఇవ సుఖ భెద్యో దుస్స్పంధాన శ్చ దుర్భ నో భవతి, 

సుజన స్తు కనకఫుట ఇవ దుర్భేదః సుకరస త ళం 88. 

ఇకో రాత్ (క్రమళః పర్వణి పర్వణి యథా రసవికేపః 

తద్వత్ 'సజ్జనమై త్తి విపరీతానాం తు విపరీతా. 89. 

తథా చ,-_-- ఆకమ్మ ర్వీ, క్షయిణీ (క్రమేణ, లఘ్వీ పురా వృద్ధి మతీ చ పళ్చాత్ , 

దినస్య స్తూ ర్వార్థపశాస్డ్ భిన్నా ఖా యేవ మై శ్రీ ఖలసజ్జనాఛాక్. 40. 

తత్ సాధు రసహామ్, .అపరమ్ త్వాం శపథాదిఖి ర్హిర్భ్యయం కరిష్యామి. స ఆహా 

“న మే ష్టీ తే శపథైః (ప్రత్యయః. ఉక్తం చ, 

శపథైః సంహిత స్యాపి న విశ్వాసం (వకే [దిపోః, 

(శూయ తే శపథం కృత్వా వృ(క్రః శ కేణ సూదితే£, 41. 

న విశ్వాసం వినా శతు న్లేవానా మపీ సీధ్యతి, 

ఇ". విశ్వాసా త్తిదశేన్చేణ దికే గర్భో విదారరఃం_ ._ క 



గారీ పజ్బాత న్హ్రమ్. 

అదర జ చక్ 

అన్యచ్చ, బృహస్పతే రపి (ప్రజ్ఞ స్తసా మె వాడ అకక . 

య ఇచ్చే డాత్మనో వప మాయుస్యుం చ సుఖాని చం _ కలి, 

తథా -చృ-- సుసూ కేణా ఒప ర స్ట్రేణ (పవి శ్యాభ్య_న్దరం రిపుః 

నాశయే చ్చ శన పక్చాత్ స్తవం సలిలపూరవత్ = 44. 

న విశ్వసే దవిశ్వ స్తే, విశ్వ స్తే_పి న విశ్వ సేత్ , 

విశ్వాసా దయ ముత్పన్న౦0 మూలా న్యపి నికృ_న్లతి. 45. 

న వధ్య శే హ్యూవిశ్వసోో దుర్చలో ౬పి బలోత్క_ కుక 

విశ్వస్తా క్చాశు వధ్య స్తే బలవనో౬పి దుర్చలెః. 46. 

సుకృత్యం విహ్ణుగు_ప్తస్య: మిత్తా? ప్పి ర్భార్టవస్య వ, 

బృవాస్సశే రవిశ్వాసో) నీతిసంధి శ్రుధా సీత. 41. 

తథా చృ- మవాతాఒప్యర్థసారేణ యో పిశ్వసితి శత్తుంషు, 

భార్యాసు సువిరకాస్సు తద నం తస్య జీవితమ్. ౫ 48. 

త చ్చ్రుత్వా లఘుపతనకో౬పి నిరు త్తర శ్చినయామాస-ా “అహో, బంస్ట్ 

(ప్రాగల్భ గ మస్య నీచివిషయీ. అథవాఒత 
ఏ వా స్యోపరి మై త్తీీపతుపాతః. స అఆవా:-- 

“భే హిరణ్యక, 

సతాం సౌ ప్తపదం మై త్త) మి త్యాహు ర్విబుధా జనాః 

తస్తా త్తం మి త్త)తాం (పాపో వచనం మమ తే చ్చ్చణు. 49. 

దుర్షస్టే నాపి త్వయా మయా సవా నిత్య మే వాలాపో గుణదోపసుఖాషితగోష్టక తాః 

సర్వదా కర్తవ్యా య జ్యేవం న విశ్వసిషి* తే చుక్వా హీరణ్యకో ఆపి వ్యచి_న్గ 

యత్  విదగ్గవచనసూ౭౬యం దృశ్యతే లఘుపతనకః 'సత్యేవాక్య శ్చ, తద్వ్యూ_క్త 

మేన మై తీకరణమ్ * ఇతి నిక్చి త్యావా “భద్ర య థాలభిలపసి తథా త్వయా 

మైత్తీ)ం కరోమి, పరం త్వయా కదాచి వ్మమ దుశ్తే చరణపాతోఒవీ న కార్యః: 

ఉక్తం చ 

భీతళీతః పురా శత్తు) కన మన్టం విసర్పతి 

భూమా (పహేలయా పశ్చా జ్ఞారవాస్తోఒ౬జ్ఞనా స్వివ. 50, 

తచ్చుత్వా వాయస ఆహ: భద్ర, ఏవం భవతు శ 

తతః (ప్రభృతి చ్వా తా వపి సుభాషితగోష్టుసుఖ మనుభవన్హా తిస్ట్రతః. పరస్పరం 

కృతోపకారా కాలం నయతః, లఘుపతనకిో౬పీ మాంసశకలాని హేధ్యాని బలికేషా 
అ జ ఇడ 5 ర 

ణ్య'న్య్యాని వాత్సల్య్యావ్బా'తాని పక్యాన్న విశేహెణి హిరణ్య కార్ల మానయటి. రర 

ఒపి తజ్జులా నన్యాం త్స భ మ్యవి శేహిం ల్లఘుపతనకార్థం రాత్రా వాసహృత్యే తతా 



al 

కుం త్ర్రసం ప్రా క్తి న్్ 

లాయాత స్యార్పయలతి. అథవా యుజ్యతే ద్వరూ రప్యేకత్. ఊ క్షం చ 
దదాతి (పతిగృప్షోతి గుహ్య మాఖ్యాచి పృచ్చతి - 

భు జ్ర్రే_ భోజయ తే వైన పడ్విధం (ప్రీతిలత.ణమ్. 51. 
నూపకారం వినా (ప్రీతిః కథంచిత్ కన్యచి దృవేత్ 

ఉపయాచితదానేన యతో జేవా అభీష్ట దాః. . ర్జిం 

తావత్ (ప్రీతి రృవే ల్లోకే యావ ద్దానం (ప్రదీయకే, 
వత్సేః శ్నీరతుయం దృప్ర్వ్వా పరిత్యజతి మాతరమ్, శ్. 

పశ్య చానస్య మాహాత్య నిం సద్యః (_పత్యయకారకమ్స్ 

యత్నంభావా దపి జ్వేషీ మిత్త్రతాం యాతి తత్త ణాక్, ర్. 
వుతా దపి (ప్రియతరం ఖలు "కేన చానం 

మన్యే పకో రపి వివేకవివర్షితస్య 
జ 

ద త్తే తృణేఒపి నిఖిలం ఖలు యేన యస్ధం 

నిత్యం దదాతి మహిషీ ససుతాలపీ పశ్య. ౫ కర్. 

కిం బుహ్వునా? 

(ప్రీతిం నిర_క్చరాం కృత్వా దుర్భేద్యాం నఖవాంసవత్ 

మూసపకో వాయస _క్చెవ గతౌ కృుత్రిమమి క్త్రతాష్, 56. 

ఏవం 'స మాషక స్తదుపకారరక్షాత స్తథా విశ్వస్తో యథా తస్య పక్షమే (ప 

స్తేన సవా సర్వ దైవ గోష్టీం కరోతి. 

అ థాన్యస్మి నవాని వాయసో ఒ్మశ్రువూర్మనయనః సమభఖ్యెత్య సగద్దడం త 

మువా-చ:--- “భద హీిరణ్యక, విర_క్తిః సంజాతా మే సాంప్రతం జేళ స్యా సో 

త దన్య్యతే యా స్వామి.” హిరణ్యక ఆహాః. భ (ద్ర కిం విర క కారణమ్ స ఆప 

భద్ర (శూయతామ్. అత్ర జేశే మహత్యాఒ నావ్ఫస్షై దుక్భితుం సంజాత. దరి 

తా జ్ఞనో బుభుతాపీడికః కో౭పి బలిమ్మాత్ర మపి న ప్రయచ్ళతి. అపరం నమో 

నహి బుభుతీతజ్ననె ర్విహద్దా నాం బద్ద సాయ పాశాః (ప్రగుణికృతాః స్ట. అహ 

మ పాయు శేపషతయా పాశేన బద ఉఊదరితో ౬సి. ఏత డద కే కారణక్. శే 
భు —ీ ర జాని 

నాహాం ఏడేశం చలిత ఇతి బాప్పమోతుం కకోమి.? హీరణ్యక ఆజ టట వపాకా 

టీ 
మ్ గ రే ఎజ్ ల క టీ ల ఖా 

కం (పసిఈః?ి స ఆవాః__అ సీ దతీణాపణథె వనగహనవుష్నన మహాసా ౯. తక త్నుత 
ఛే (ద్ధి ద టలు డై మని, న డస్ట్ 3 థి షి 

ఒ₹ ధిక; పరమసుహ్నాత్ కూర్తో మన్థ రక్ నాము సద ము వుతొ ఇమాంసకుకాని 
| Ry డై 

©? 
అర్య వ ద్ధి = శ లే స్త ల లలా 

దాస్యతి. త ద్భృకుణా "తేన సహ సుభాషితగోష్టీసుఖ మనుక్షవకా సుక్షన కాలం 
ఇన్ 

న్ 3} -సప్యామి, నాహా మ్మత్ర విహాజ్ణా నాం షాళశబ 

ఈ కరనా 



న్ు ల సంసల రతాః 

అనావృష్టివా లే బేశ్సే సస్యే చ ప్రలయం గతే 

ధన్యా స్వాత న పశ్యన్తి దేశభజ్ఞం కులకుయమ్. . 57, 

కోే౬తిభారః సమర్థాశాం ! కిం దూరం వ్యవసాయినామ్ 

కో విబేశః సవిద్యానాం కః పరః (వీయవాదినామ్ 1 58, 

విద్భ_త్హ్టం చ నృపత్వం చ నైవ తుల్యం కదాచన, 

స్వదేశే వ్రూజ్య తే రాజ్యా విద్యాక సర్వత్ర పూజ్య తే, రం, 

హీరణ్యక ఆహా:--*యటజ్యేవం తీ దహ మపీ త్వయా స హోాగమిష్యూమి. మ మాపి 

మహా ద్దుఃఖం వ ర్రతే” వాయస ఆవాః “ధగ తవ కిం దుఃఖమ్ * తత్ కథయా 

హీరణ్యక ఆహా: “భోం బహు వక్తవ్య వు స్త్ విషయే, త తవ గత్వా 

సర్వం సవి_స్తరం కథయిష్యామి. వాయస ఆవాః— “అహాం తావ దాకాశగతిః. తత్ స 

కథం భవతో మయా సహ గమనమ్ ౯ స ఆహ “యది మే (పాణాకా రకుసి 

తదా స్వపృష్ట మారోప్య మాం తత్ర (పాపయిప్య సీ, నాన్యథా నుమ గతి ర్స్ 

త్ర చ్భు)త్వా సాననం వాయస ఆవా:--*య ట్యేవం త ద్ధన్యో వాం య ద వతాఒపి 

సహ తత్ర కాలం నయామి. అహం సంపాతాదికా నషా వుడ్జీనగతివిశేహెక్ చేది. తత్ 

సమారోహా మమ పృష్టమ్స్ యేన సుఖేన త్వాం తత్ సరః (పాొపయామి.' హిరణ్యక 

ఆనా; __-- “ఉడ్దీనాశాం నామాని శోతు మిచ్యామి.' స ఆసా 

సంపాతం విప్రపాతం చ మహాపాతం నిపాతనమ్ 

వక్రం తిర్యక్ తథా చోర్భ మస్ట్రమం లఘుసంజ్ఞకమ్. 60. 

త్ర చ్చ్రత్వా పి-రణ్యక _స్తక్ట ణా చేవ తదుపరి సమారూఢః. సోపి శనిః 

శనై స్త మూదాయ సంపాతోడ్డీనప్రస్థితః క్రమేణ తత్ సరః ప్రాతః. తతో లభుప 

తనకం మూపకాధిష్టితం విలోక్య దూరతోఒ౬పీ చేశకాలవి దసామాన్యకాకో ఒయ మితి 

క్షాత్వా సత్వరం మస్థరకో జలే |పవిష్థః. లఘుపతీనకో ఒప్ తీరస్థతరుకోట రే హిరణ్యకం 

ముక్త్వా కాఖా(గ మారుహ్యూ తారస్వనేణ (ప్రోవాచ, “భో మస్థగక్క ఆగ చ్చాగ దృ 

తవ మి త్త) మవాం లఘుపతనకో నామ వాయస న్చిరాత్ నోత్క_ణ్ఞః సమాయాత;ః, 

త చాగ శక్యాలిజ్ఞ మామ్, ఉక్తం చా 

కిం చస్టనెః సకర్పూనై? స్తుహీనైః కిం చ శీత్రలై 9! ॥ 

సక్వే తే మిత్తుగాశ్రస్య కలాం నార్హ్హన్ని పోడశీమ్, 61. 

తథా చుం శే 'నామృతే మిదం స్పష్టం మి క్లే మి త్య కురద్భయమ్ 

ఆపదాం చ పర్మితాణం శ్లోక సంతాపభేప జమ్? . 62 

త్ర చ్భుఖ త్వా నిపుణతరం పరిజ్ఞాయ సత్వరం సలిలా, న్నిహ్క_మ్య పులకితతన్లు . రాన 



మిత స౦,పా, వీ.-క. ౧. 
= జ |) 

డ్ 

నొ శువూరితనయ మో మర్గరక'ః (పోవాచం---ఏీ 'శ్వ్య్య్యాహీ మి శ్రర ఆలిజ్ఞయ మామ్, చిక 

కాలా న్మయా త్వం న సమ్యక్ పరిజ్ఞాతః. తే నాహం సలిలా_న్షః (ప్రవిస్ట్రః ఈ క త 

యస్య న జ్ఞాయతే వీర్యం న కులం న వి చేస్టితమ్ 

న తేన సంగతిం కుర్యా ది త్యువాచ బృవాస్పతిః, 68. 

ఏవ ము క్తే లఘుపతనకో వృతా దవతీర్య త మాలిడ్డితవాకొ. అథవా సా ధ్విద 

ముచ్య లే. 

అమృతస్య (పవామాః కిం కాయమాలనసంభ వెళి 

చిరా ని శ్రగిపరిప్వబ్దో యో౭౬ సౌ మూాల్యవివర్ణి తః.” 64. 

ఏవం ద్యావపీ తౌ వపహీతా లిజ్ఞనౌ పరస్పరం పులకితశరీరా వృతా దధః 'సముపవిష్టా 

(పోచతు రాత చర్నిత్రవృత్తా నకు, హీరణ్యకో ఒపి మస్టరక స్య [ప్రణామం కృత్వా చాయ 

సాభ్యాశే 'సముపపిస్ట్రః. అథ తం సమాలోక్యు మస్థ్రరకో లఘుపతనక మావాః. *భోక్క 

క్రోచఒయం మూపకః? కస్తా త్రపయా భమ్యభూతో ఒపీ పృష్ట మాకో ప్యానీతః + 

త న్నా(త సల్పకారణోన భావ్యమ్.? త్ర చ్భుుత్వా లఘుపతనక ఆహా “భోః 

పీరణ్యకిో నామ మూాపషకోఒయం, మమ సువ్ఫాక్, ద్వితీయ మివ జీవితమ్. తత్ కిం 

బహాునా ౪ 

పర్టన్యస్య యథా ధారా యథా వ దివి తౌారకాః, 

పీక తారేణవో యద్యత్ , సంఖ్యుయా పరివక్టీ ఆక 65్. 

గుం సంఖ్యాపరిత్య క్వా సద్వ దస్య మహాత్మ నం 

న్ పరం నిర్వేద మాపన్నః సం ప్రాప్తో౬యం త వా నిక. 66. 

మస్థరక ఆవాః “కి మస్యు వెరాగ్యకారణమ్€ వాయస ఆవాః:-పృసో మా. 

పర మనే నాఖిహితష్, “య దృహు వ_క్తవ్య మ_స్ట్రీ తే త్త తవ సత? క థయిస్య్యూమిం 

ఇతి. మ మాపి న నివేదితమ్. త ద్భృద్ర హీరణ్యక, ఇదానీం నివేద్యతా ముభయో క 

ప్యావయో స్త చాత్మ్మ మో వెరాగ్య్య కారణమ్. సో౭(బవీత్ .--- 

కథా, ౧ 

5 అస్సి దాత&ీకా ల్యే జనపటే మహిలారోప్యం నామ నగరమ్. తేస్య నొతిదూకే 

మశఠాయతనం ఛభగవతేః (క్రీమహాదేవస్య, త న తామదూాడో నామ పక్మివ్రాజక 8 (వతి 

వసతి స్మ. స చ .నగశే భికాటనం కృత్వా (పాణయా తం సమాచరతి, భితైూ శేషం 

చత కేవ ఇికూపా(లే నిధాయ త ద్భిమూపా(త్రం నాగద నే౬వలమ్ము 
ఫ్ పశ్చా చాత" 

స్వపితి. (పత్య్యూసే. చత దన్నంక ర్మక రాణాం దత్తా "సమ్యక్
 ర్ కరవ sels 

తనే *సమ్తార్డ మోపలేపనమడ్డానాదిక 
0 సమాజ్ఞా సయతి. అన్నస్మి న్నహాని మమ కాస్టవై 

10 



౮ పుల న్. 

ర వేదితమ్.-_. “స్వామిన్ మఠాయతే సిద్ధ మన్నం, మూపకభయా త్త కవ భా 
ప్మాశే నిహితం, నాగదన్తే_వలమ్బితం తిష్టతి సదైవ త ద్వయం భకుయితుం న 

కక్చ మః. స్వ్వ్యామినః పున గమ్యం కి మపీ నాస్తి. తత్ కిం వృథాటనే నాన్య్యత! 

అద్య తత్ర గత్వా యిభేచ్భం భుజ్లజ హీ తవ (పసాదాత్ ౨ త డాక శ్ర్య్వైవాం సకల 

యూథపరివృత _స్పక్ట ణా చేవ తత్ర గతః. ఉత్పత్యే చ కస్మి న్ఫిమప్మాలే సమారూఊోః, 

తత్ర భ కుషి శేహిజా చేవకా నాం దత్త్వా పశ్చాత్ స్వయ చేవ భ తుయామి. సన్వేహోం 

తప్త జాతాయాం, భూయః స్వగ్భవాం గచ్చామి. ఏవం నిత్య మేవ త దన్నం “శతు. 

యామి. పరివాజకోఒపీ యథాళ క్తి రతుతి. పరం య దైవ నిదా నరతో భవతి త 

దావాం త (తారు హ్యాత కృత్యం కరోమి. అథ కదాచి కేన మమ రకుణార్భం మసాోకా 

యత్నే 8 కృతః. జర్జరవంళః సమానీతీః. లేన సుష్లోఓవీ మమ భయా ద్భికాపా(తం 

తాడయతి. అహా-మ ప్యభక్షి కే౬ప్యస్నే (ప్రహారభయా దపసర్వామి. ఏవం తేన నవా 

సకలాం రాత్రిం విగవాపరస్య కాలో |వ్రజతి, 

- ఆ థాన్యస్క్ న్నవాని తస్య మళే బృహత్. స్థిజ్నామా పరివాజక స్తస్య సువ్భా 

శ్రర్థయాతా(ప్రసజ్టెన పాస్టః ప్రాఘుణికః సమాయాతః. తం దృష్ట్వా (ప్రత్యుత్థానవిధినా 

సంభావ్య, (ప్రతిపత్తిపూర్వక మభ్యాగత్మకియయా నియోజితః. తతశ్చ రాళ" చేక్కత్ర 

కుశసంస్తలే చ్వా వపీ (ప్రసుప్తా ధర్మక థాం కథయితు మారబ్ద, అథ బృవాత్ స్పికళ- థా 

గోష్టీషు స తామచూడో మూషక(త్రాసార్థం వ్యాతీ_ప్రమనా జర్టరవం కేన భికాపా(తం 

తాడయం స్తస్య శూన్యం (పతివచనం (ప్రయదచృృతి, తన్మయో న కిళ్ళీ దుదావారతి, 

అ థాసా వభ్యాగతః పరం కోప ముపాగత స్త మువాచ.--- “ధే స్తామచూడ పరి 

జ్ఞాక స్త్వం సమ్య బ్బ సుహ్ఫత్. తేన మయా సవా సౌషహ్లాదం న జల్పసీ, త (చ్రా(తౌ 

వప్పీత్వదీయం మఠం త్యక్త్వా ఒన్యతత్ర మరే యాస్యామి. ఉక్తం 'నృా 

క వహ్యోగచ్చ సమాశ్ర యాసన మిదం, కస్తా చ్చిరా ద్ద ఎ్యనే! 

కా వార్తా? అతిదుర్చలోఒసీ? కళలం? (ప్రీతోఒన్మీ తే దర్శనాత్ ౨ 

ఏవం యే సముపాగ తాక (పణయినః (పప్లాదయ స్యాదరాత్ 

తేసాం యుక్త మళజ్కి లేన మనసా హర్య్యాణి గన్తుం సదా, 67. 

గ్భహీ య (తొగతం దృష్ట్వా దిశో నీచేత వాటఒప్యధః, 

_ తత్రయే సదనేయాన్న్ని తే శృజ్ణరపాతా వృషాః, ఆ 68. 

చాభ్యుశ్థాన( క్రియా యక్క నాలాపా మధురాకురాఃక, . | “ 

గుణదోపకథా నైవ తత హన్మ్యే న గమ్య శే. 69. 

త 'చేకమఠక్యపాష్తా టప్ త్వం గర్వితః 3 త్య_కః సుహ్బ లే హః. నెత చ్వేత్సి య 

[త్ర షయా మశాశ్రయవ్యాశజేన నరకోషపారనం కృతమ్, ఊఉ కంచ 
ఆ జ ౪ జార 

అ 



టి సం ప్రా క్తి క, ౦౨, Fa 
Cs / a 

నరకాయ మతి స్తే చేశ్ , పౌరోహిత్యం సమాచర 

వర్షం యావత్), కీ మ'న్యేన + మఠచిన్తాం దిన క్రయమ్. 70. 

త న్ఫూర్ణ, కోచిక్య స్త్వం గర్వం గతం తదహం త్వదీయం ముకం _ హికర్టిజ్య్ 

ఆకాస్యామి. ౧ అథత చ్చ్రుత్వా భఛయశ॥త్రస్తమనా స్మామచూడ స్ట 

భగవన్ మైనం వద. న త్వత్సమోఒన్యో మమ సుహృత్ కశ్చ వ పంత 

చా ననాం నోష్ట కెథిల్య కారణమ్. ఏ్ప. దురాత్తా మూపక ; (పో: న్న్న తస్టై నే ధృత 

వువీ భికపాత్ర ముళ్లు త్యారోవాతి, భిమూశేషం చ చ త్మశత్రస్థం ౦ భకేయలతి, త దభాచవా 

జీవ మే మార్టన్మకి యాఒపి న భవతి. తే న్యూపక(తాసార్థ చ తేన వంశేన భిమాప్మాత్రం 

ముహు ర్రుహు సాడయామి. నాన్యత్ కారణ మితి. అపర మేతత్ కుతూహలం ప 

శ్యాస్య దురాత, సూయ న్లార్డార మర్క_టాదయో టపి తిరకన్ముతా అ స్యోత్పత నేన. 
వ ఖః గెల స్స 

జుహు స్ఫి “గాహా? అథ "జ్ఞాయతే తస్య వ్లం కస్మింశ్చిత్. (ప్రదేశే! C7] (మచూడ 

ఆహా: “భగవన్, న వేద్మి సమ్యక్ = స అవా: “నూనం నిధాన సోపి తస్య 

_శిలమ్. నిధామోపష్యణా (ప్రకూర్షతే. ఊక్తం చా 

ఊహ్వాఒప్ విత్తజో వృద్ధిం తేజో నయతి బేహినామ్, 

కన పున స్తస్య సుం స్వ్యాగకర్శ సమన్వితః ! 11. 

తథా దృ--- నాకస్తా చ్భాణ్లిలీ మాత ర్విక్రీణాతి తీతై _స్లీలాకా 
లుఖ్చీతా నితచై; ర్యేన "పాతు కత్ర భవిస్యుతి. 72. 

తామ్రచూడ ఆహ! “కథ మేతత్ ఏ స ఆహాః. 

కథా. ౨. 

య. దా౬హాం కసి స్మించ్చిత్ స్టౌ సాసే (౩ పౌవ్పట్ కాలే (వత గహానిమి క్త కం కంచి 

ద్చా9ివ్యాణం వాసాక్థ ౦ (ప్రాక్షి 5 తచాకా, కత శ్చ తద్వచనా తే నాప్ కు కూషితేః సుఖేన 

చేవార్ననప పర స్పిష్టామి. అ థాన్యస్న న్న్దహాని (పక్యూచే య ప్రలు్థోలహం (బాహ్మడీ 

(బాహ్మాణ క నం దత్తావధానః శృణోమి. తత్ర చాజహాణ ఆహ * 
[| గ గ్? న! 

(ప్రభా శే దతీణాయనసంక్రా_న్లి రన _న్లదానఫలదా భవిష్యతి, త దహం (ప్రతస్రిహోోం 

(గ్రామా నరం యాస్యూమి. త్వయా (బ్రాహ్మణ (సె స్థీకె స 5 

త MRS ee సీ 

కిబ్చీ ద్యోజనం దాళవ్యమ్.” ఆథ త చ్చుంత్వా ్వ ావ్తాణ పమపశరవచ నై నం భన 

| జ్ lr ణ్ న్ వ 

యమానా (పొవాః— “కుత సే చార్నిద్యోపహాత స్య : జన్నప్రా ప్రక కక్ కిం ఇ 

లజ్జ ఏవం (బువాణః. అపి చ న మయా తవ హా స్రలన్న యా జ మై 

న మిష్టొన్న - స్యాస్వాదనమ్, నచ హ సపాదక జ్ఞాదిభూషణమ్. 



౧౦రి స్త ప ఇ తే వ 

(త్రస్తో ౬పి విప్రో మష్టమన్టం (ప్రాహః_ శ్రావణి వెల ద్యుజ్యరే వక్తమ్, 

ఉక్తం చుంా 

(గ్రాసా దవీ తదర్థం చ కస్తా సన్నూ దీయలేర్థిమ ! 
ఇచ్భ్చానురూపో జక; క్ కస్య భవిస్యతి 1 గ 78. 

ఈశ్వరా భూరిడానేన య ల్లభ్చే ఫలం కిల 

దర్శిద స్త చ్చ కాకిణ్యా పొప్పుయా దితి నః (శ్రుతిః. 74. 

దాతా లఘు రపీ సేవ్యో భవతి న కృషణో మహో నకి సమృ భనీ 

కూూఫాోో౭ _సఃస్వాదుజల; (ప్రీత్యై లోక'సస స్య న 'సము(దః. 75. 

తథా చృ_ అకృతత్యాగమహీమ్నా మిథ్యా కం రాజరాజళచ్దేన *. 

గోపారం న నిధీనాం కథయ న్లి మహేశ్వరం విబుథాః. 76. 

అపి చృ-- సదా దానపరిశీణః శ్ర స్త ఏవ కరీశ్యరః, 

అదానః పీనగాత్రో౭పి ని స్ట ఏవ హీ గర్దభ 8. 77. 

సుకీలో౭పి సువృతవోఒపి యా త్యదానా దథో భట 

పునః కుబ్దాఒపి కాణాలఒపి దానా డుపరి కర్కంరీ. 18. 

యచ్చ జ్ఞల మపి జలదో వల్లభతా మేతీ సకలలోక స్య, 

నిత్యం | ప్రసారితక రో మితో9౭౬పి న వీక్న్షీతుం శక్యః, 79. 

ఏవం జాతా డార్మిద్యాఖిభూతై రపి 'స్వల్పాత్ స్వల్పతరం కాలే పాటలే చ చేయ్, 

ఉక్తం చుం 

సత్ పాత్రం, మవాతీ శ్రద్దా దేశే కాలే యథోచితే 

య దీయతే, వివేకళై స్ప స దనన్తాయ కల్పతే. 80. 

తథా చ అతిళృష్ణా న క న కృష్ణాం నైవ పరిత్యజేత్, 
అతికృష్ణాఖిభూతస్య శిఖా భవతీ మస్తశే, 81. 

(వాహ ఇ్యాహ:--- “కథ "మేతత్? స అవా? 

కథా. ౨. 

అస్త్పిక స్ప మంశ్నీ ద్వ సోచ్దేశే కోల్ పులిన్షః, సచ Mca కరం వనం 

(పతి ప్రస్టితః, అథ లేన (పసర్చతా మహో నష్టనపర్యతే శిఖ రాకాగ ౩ (క రోడ; సమాసా 

వితః. తం దృష్ట్వా క న స గ తే నాపి కోపావిశ్లే సేన 

చేతసా చాళేశ్టుద్యుతీనా దంహైర్సి గణ పాటితోదర: పులిస్తా గతాసు హాతశేఒప 
తత్. అథ లుఫ్బకం వ్యాపాద్య సూకరో ఒపి శర| ప్రహార వేదనయా పజ్బుత్వం గత, 



మి (రే సం ప్రా ప్త క వ ౧౦౧ 

వ సా 
ఏతసీ, న్న_న్టరే కళ్ళి దాసన్న మృగ్యుః స్పగాల ఇత స్తతో నిశాహారతయా  పీడితః 

పరిభమం స్తం (పదేళ మాజగామ. యావ ద్వరాహపులిన్షా ద్వా వపి పళ్యతి తావత్ 

(పవ్బాష్టో వ్యచి _న్రయత్ .--- “భోఖ అనుకూలో మే విధిః యే నైత ద ప్యచి న్లితం 

భోజన ముపస్థితమ్. అథవా సా ధ్విద ముచ్యతే, 

అకృ లేఒ ప్యుద్య మే ఫుంసా మన్యజన కృతం ఫలమ్ 

శుభా౬కుభం సమభ్యలి విధినా సంనియో జితమ్, చిలి, 

తథా చ-- యస్మికా దేశే చ కాలే ద వయసా యాదృశేన చ 
కృతం శుభా౬శుభం కర్మ త త్తథా తేన భుజ్య తే. తప్, 

త దవాం తథా ఛభతుయామి యథా బహూ స్యహాని మే (పాణయ్మాతా భవతి. త 

తావ దేవం స్పాయుపాళం ధనుష్కో_టిగతం భకుయామి. ఉఊక్తం చం 

శనెః శనె శ్చ భో_కవ్యం స్వయం విత్త ముపార్టి తమ్ 

రసాయన మివ పాశ, కైలయా న కదాచన.” రక్త, 

ఇ "త్యేవం మనసా నిశ్చిత్య, ఇవాపకోటిచటితం ముఖమే (పతీష్య స్నాయుం భశీతుం 

కువ త్తః, తత శ్చ (ఈటితే పాశే తాలుదేశం విదార్య బాపకోటి ర్మ స్తకమథధ్యేన 

నిష్కాంన్తాః సో౭౬పి త చ్వేదనయా తత్స ణా సతః అతో౭౬వహాం (బవీమి.---- “అతి 

త్సమ్లా క కరవ్యాి ఇతి.స పునర ప్యావా:-- “(బాహ్మాణి క (శ్రుతం భవత్యా | 

ఆయుః కర్మ జ విత్తం చ విద్యా నిథన మేవ చ 

పక్ష్పాతాని హీ సృజ్య నే గర్భస్థ స్యైవ దేహినః! కిర్. 

అ శైవం సా తేన (పబోధితా (బాహా ణ్యాహః య డ్యేవం త దస్తీ మే గ్భహీ 

సోకతిలరాళశిః. తత _స్టీలాం ల్గుఖ్చ త్వా తిలచూర్లేన (బ్రాహ్మణం భోజయిప్యామి ఇచి. 

తత స్త ద్వచనం (శ్రుత్వా (చాహ్మణో (గ్రామం గతః, సాఒపి తిజా నుష్టోదశేన సమ్మర్ష్య 

కుటిత్వా నూర్యాతపే ద త్రవతీ, అ (తారే తస్యా గృవాకర్మవ్య_గాయా సీలానాం 

మధ్యే కళ్చిక్ సారమేయో మ్యూత్రోక్సర్ణం చకార, తం దృష్ట్వా సౌ చి న్లితవతీ, 

“అవే! నెపుణ్యం పశ్య పరాజ్ఞుభీభూత స్య విభేః! య డేతే తిలా అభోజ్యాః కృతాః. 

త దవా మేతాకా సమాచాయ కస్యచి దృహం గత్వా లుజ్టా తై రలుఖ్చితా నాన 

యామి, సర్వోటపి జనో నేన విధినా (పదాస్యతి ఇతి. అథ యస్మీ స్టహే౭౬వాం 

ఖతారం (ప్రవిష్ట్ర స్తత్ర గ్ Ges తిలా షై (పవిష్టా Ce య 

ఆహా చ గృక్లోతు కళ్చి దలుఖ్బలే ర్లుఖ్బు తాం స్పిలాక్* అథ తద్ద్చృవాగ్భృలా 

గవాం (ప్రవిహై యావ దలుభ్లా తే రుణ తాక గృహీత్వా, తావ దస్యాః ఫుత్తేేణ 

కామన్హ కీకా స్త్ర ౦ దృషప్వా వ్యాహ్ఫత మ్. “మాతః అగావ్యోః ఖ పా తీలాః. 
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నాస్యా అలుఖ్చీకై ధ్లజ్బీతా గ్రాహ్యాః కారణం కిజ్లి ద్భవిప్యతీీ యే నైహాఒలు 

ఇతె ర్లుఖ్చితాకా (ప్రయచ్చతి.' త చు9ిత్వా తయా పరిత్యక్తా స్తే తీలాః. అతో 

ఒ౬హాం (బ్రవీమి... నాక స్తా చ్య్చాజ్డీలీ మాతఖ ఇతి. 

ఏత దుక్త్యా స భూయో౭పి (ప్రావాః— “అధ జ్ఞూయ తే తస్య |క్రమణమార్దః' 

తొ మచూడ ఆవాః'భగవకా, జ్ఞాయతే; యత ఏకాకీ వ సమాగచ్చృతి, కిం త్వ'సంఖ్య 

యూూథపరివృత;ః పళ్యతో మే పరి(భ్రమ న్నిత _స్పతేః సర్వజనేన స హాగచ్చ్భృతి యాతి చి 

అభా్య్యాగత ఆనాః__ “అ సీ కిబ్చుల్. ఖనిత్రకవ్? స ఆహాః “బాణ మ్టి, సీహై 

సక్వలోవహామయీ 'స్వహ స్టీకా” అభ్యాగత ఆహాఃా “తక ప్రత్యూసే త్వయా 

మయా సవా (ప్రస్టాతవ్యమ్, యేన ణా వపి జనచరణానమలి నాయాం భూవకొ తత్స దాను 

సానేణ గచ్చావః? మయా౭పి తద్వచన మాకర్ష్య చి_న్దితేమ్. “అహో, వినస్టో ఒస్మి 

యతో౭౬స్య సాఖిప్రాయవవాంసీ శ్రూయచే, నూనం యథా నిధానం జ్ఞాలేం తథా 

దుక్ష మ ప్యసాకం క్షాస్యతి. ఏత దఖ్యిపాయా దేవ జ్ఞాయతే, ఉక్తం చా 

సకృ దపీ దృష్ట్వా పురుషం విబుధా జానస్సి సారతాం తస్య 

హా స్తతులయా ఒపి నిఫుణాః పల ప్రమాణం విజానన్సి 86, 

వా వైన సూచయతి పూర్వతరం భవిష్యం 

ఫుంసాం య దన్యతనుజం త్వశుభం శుభం వా, 

విజ్ఞాయ తే శిశు రజాతకలాపచిహ్నా 8 

(పత్యుద్ద తై రుపసరక సరసః కలాపీ.’ 817, 

తతోఒవాం ఛభయ్యత్రస్తమనాః సపరివారో దర్భ్జమార్లం పరిత్యే జ్యాన్య్రమా'ర్రేణ గ నుం 

(ప్రవృ క్రో సపరిజసూ యావ ద(గతో గబ్బామి తావత్ సమ్ముఖో బృహ త్కా-యో 

మాంర్ణారః సమాయాతి. స చ మూపకబ్బస్టమవలోక్య తన్న భ్య సహా సోత్పపాత, అథ 

తే మూషకా మాం కునూర్ష గామిన మవలోక్య గగ్గయనో హాతీశేసా రుధిగఫ్లావితవ 

సుద్ధ రాస్త మేవ దోర్షం (ప్రవిష్టాః అథవా సా ధ్విద ముచ్యతే. 

ఇత్తా పాశ మపాస్య కూటనచ నాం, భజ బలా ద్యాగారాం, 

పర్య న్తాగ్ని శిఖాకలాపజటిలా న్ని ర్లత్య దూరం వనాత్, 

వ్యాధా నాం శరనగేచరా దపి జవే నోత్పత్య, ధావ నగ? 

కరాపా నః పతితః 3 కరోతు విధుశే కిం వా విధా ఫో రుషనొ ! 88, 

శ అ థావా మేకోఒన్యత్ర గతః శేషా మాథతయా త క్రైవ దుర్చే (ప్రవిసాః, అతా 

నే స్ట దుస్ట పరి వాజకో రుధిర బిన్లు చర్చి తాం భూమి మవలోక్య "బే "నెవ దుగ్గమాశే 
a 

కాగ తోపస్థితః. తత ళ్ళ స్వహస్రికయా ఖనితు మ. ఆభ చెన ఖనతా ఫ్లా పం 
టు 



మీ తన ల్లి ల అవ గు Cc పో తక న 3, ౧౦౩ 

త్ర న సో్నోపరి స గ ప ఛా 0 స వ దైవానాం కృతవసలీః, య స్యోప ణా మహోదుస్ష మువీ 
గచ్వ్బామి, త్ర హృష్టమనా స్తా మచూడ మిద మూాచే౬భ్యాగత క... ర భగవన్ 

జ, 
న్ 3 ఇదానీం స్వవీపీ నిశ్శజ్యు8. అ స్యోపృణా మాపక _సే జాగరణం సంపొటజయతి 

ఏవ ముక్త్వా నిధాన మాజాయ మళఠాఖీముఖం (పస్థితా ద్వా వీ, 

అహ మపి యావ న్ని ధానరహితం స్థాన మాగచ్చామి, తౌవ వరమశచీయ 

ము్వేగకారకం తత్ స్థానం వీక్షీతు మపి న శక్నోమి. ఆచి నయం చ. “కిం 
కరోమి? క్వ గచ్చామి కథం మే స్యా నృనసః (ప్రశా న్టిః% ఏవం చి శ్రయతో మహా 
= ణో క మ్వైన స దివసో వ్యతిక్రా శః, అ థాస్త, మితే ౬క్కే_ సోజ్వేనో నిరత్సావా స్తసి 

న్మకే సపరివారః (ప్రవిష్టః. అ థాస కరి గ్రవాశబ్ద మాకర్ళ ర తా[కచూడో౭౬పి భూయో 
ఫితూపాత్రం జర్షరవంశేన తాౌడయితుం (పవ్బర్తః. అ థాసా వభ ్ యాగతః (పొవాః__ 
“సో కిము ద్యాఒపి నిశ్శబో,_ నన్మిదాం గచ్చనీ.' స ఆహాః“భ్రగవక్కా భూయో 
లఒపి సమాయాతః సపరివార స దుషాతా మూపకః. తద్భుయా జరరవంచేన ఖితూ లా జజ 
పాతం తొడయామి,.” తతో ఏషా స్యాభ్యాగతః (ప్రాహ: “సే మా భెపేల విత్తేన 

సహా గతోఒన్య కూర్చ "నూ త్సావాః, సశర్వేషా మపి జన్తూనా మియ మేవ స్ట్తిః 
కా కం భు 

య దుత్సాహీ సదామర్హ ట్టి పబాభవతి య జ్ఞైనాక్ళ, 

య దుద్ధతం వచే ద్వాక్యం, తత్ సర్వం విత్తజం బలమ్* 89. 

ఆ థాఒవాం త చ్చుత్వా కోపావిష్టో భికాప్మాత్ర ముద్దిశ్య విశేహా దుత్కూక్టితో 
కా పాష ఏవ భూవా నిపలిత్క. త చ్చ్రుత్వా౬సౌ మే శతు ర్వినాస్య త్యామచూడ 

మువాచ. “భోః పళ్య పళ్య కాతూవాలమ్.* అవా చ 
“అర్థేన బలవనాక సరో, వ యు; స పల్లిత 

ప _క్యనం మూపకం వ్యర్థం స్వజాలేః సమతాం గతమ్, 90. 

తత్ స్యపిహీ త్వం గతశజ్బ_5. య ద స్యోత్సతనకారణం త దావయో ర్హ్ల_స్తగకం 

జాతమ్, అథవా సా ధ్విద ముచ్యతే. 

దంప్రైవిరహిశః సర్పోో మదహీనో యథా గజః 

3 తథా౭ ర్లేన విహీనోఒత్ర పురుషో నామధారకఃి 91. 

క చు) త్వా౬వాం మనసా విచి వ్లితవాకొ. యతో ఒబ్దులిమ్మాత్ర మపి కార 
oe ర్ సం భురుషిన వ నళక్షిర్నాస్టి త ద్ధి గర్గ హినస్య పురుషస్య జీవితమ్ ఉక్తం చ 

అస్థైన చ విపీనస్య ఫురుపు స్యాల్స మేధస;ః 

ఈల “కైకా వ సు ముం త క్ష 9కి ఉఅచ్చిష కత హో అక". 



షష) 

యథా కాకయవాః (పోక యథా౬రణ్యభ వా స్టీలాః, 

' నామమ్మాశౌ న నీచ్చా హీ ధనహీనా స్తథా నరాః. ర్చి 

సన్లోలవీ న వం రాజ చే దర్శిద న్యేతనే గుణాః 

ఆదిత్య ఇవ భూతానాం శ్రీ ర్టణానాం పకాశినీ. 94, 

న తథా చాధ్య తే లోకే (ప్రకృత్యా నిర్ధనో జనః 

యథా (ద్రవ్యాణి సంప్రాప్య లే ర్విహీనః సుఖే సీతే, 
0గ్ర, 

శుష్క_'స్య కీటఖాతేస్యృ వహ్ని దగ్ధస్య సర్వతః 

తరో రవ్యూప రస్థస్య వరం జన్మ న చార్మి నః 96 

శజ్బు_నీయా ఫా సర్వత్ర నిష్ప్రతాపా దరిదతా 

ఉపకర్తు మపి (ప్రాప్తం నిస్స ఏం సంత్యేజ్య గచ్చతి. | 97, 

ఉన్న మ్యోన్న మ్య త లొవ నిర నానాం మసౌరథాః 

హృదయే సేవ లీయసే విధవా స్రీ స్తా వివ. 
98, 

'వ్యకో౭౬పి వాసరే నిత్యం జార్షశ్యతమసా వృతిః 

అగతోలపి నితో యశ్నా న్న శేనా పీవా దృశ్యతే.” 99, 

ఏవం విల ప్యాఒహం ఛగ్నో తృావా సన్ని ధానం గణ్తో పథానీకృతం దృష్ట్యా స్వం దుర్గం 

(ప్రభాతే గతః. తతశ్చ నుర ఎలో ఫో (ప్రభాతే గ చృృస్తో మిథో జల్ప మ “అహో, 

అసమరక్థోఒయ ముదరపూరణేటస్తాకమ్, కేవల మస్య పృష్టలగ్నా నాం బిడాలాదివిప 

"త్రయః, తత్ కి మునే నారాధిలేన ఉక్తం చృ 

య త్సకాశా న్న లాభ? స్యాత్ శేవలాః స్యు ర్విప త్రయః, 

స స్వామా దూరత స్వ్యాజో్య నిశేసూ దనుజీవిభిః.' 100, 

సవం తేహౌం వవాంసీ (కుత స్వదుర్గం (పవిప్లో౬వామ్. యావ న్న కశ్చి న్మమ 

సమ్మ ఖే౬ భే స a a రిదతా ! స. సమ్మ స్ న్య చ్దికమ్. "ధి ౦ దరిద్రతా : అథవా సా ధ్విద 

ముచ్యతే? | 

మృతో దరిదః పురుపో, మృతం "మైథున మ ప్రజమ్, 

మృతే మశ్రో( ప్రియం tgs మృతో యజ్ఞ _స్త్వ్వదతీ,ణః.) 101. 

ఏవం మే చి _నయతే స్తే భృ ్ త్యా మమ శతూణాం నేవకా జూతః. తే చ మా మేకా 

కినం దృహ్వ్వై విడమ్బ నాం కుర్వ న్లిః ళా 

అథ మ యెకాకినా యోగన్నిద్రాం గతేన భూయో విచి నితక్,. “య తస్య 

కుతపస్వినః సమ్మాశ్రయం గత్వా త ద్దజ్లోపధానవ ర్షినీం తాం విత్తెపేటాం శన; ళన 

ర్విదార్య తస్య నిిరధావశం గతస్య స్వదు త ద్విలత్త మానయామిి యేన భూయో౭షీ 

మే విత్తపభావే ణాధిపత్యం వూళ్యవ దృవిస్యతి. ఉక్తం చ, అ 
ఫ్రీ = 



మి స క క, రో అం 

వ్యథయన్లి పరం చేతో మసూరథకశశై క్టనాః, 
నాటనుస్థానె టై ర్ నా) కులజా విధవా ఇవ. 102. 

చాగ్లత్యం జేహి-ననాం దుఃఖ మవమానకరం పరకహ్మొ 

యేన స్వై రపి మన్యచ్చే జీవన్తోఒపి మృతా ఇవ. 108.- 

దైన్యస్య పాత్రతా మేత్కి పరాభూతేః పరం పదమ్, 
విపదా మాశ్రయః శశ్వ, డ్ఞార్టక్యకలుషీకృతః, 104. 

లజ్జ చే బాన్టవా, సేన సంబన్లం గోపయ న్లి చ 

మిత ణ్యమి త్రతాం యాన్ని యస్య న స్యుః కపర్షకాః, 105. 

మూ ర్హం లాఘవ మే వెళ దపాయానా మిదం గృవామ్స్ 

పర్యాయో మరణ సాయం, నిర్గ నత్వం శరీరికకాన్, - 106. 

అజాధూలి రివ (కై ర్రార్షనీ రేణువ జనం శ 

దీపఖట్యోళ్ళచ్చా మేవ త్యజ్యతే నిరస జః, 1017. 

శౌచావశిష్టయాఒప్య స్తీ న్స కిబ్బీత్. కార్యం క్వచి న నృ దా త్త 

నిర్భ నేన జనే నెవ నతు కిబ్బిత్. (ప్రయోజనమ్, 108. 

క దాతుకామో౬పి సంప్రాప్తో ధనినాం వ 

మన్యతే యాచకో౬యం, ధిగ్ దార్మిద్యం ఖలు దేహి 109. 

అతో విత్తాప పహారం విదధతో యది మే మృత్యుః స్యా త్తథా పి oe & రక్తం చం 

స్వవి త్తహరణం దృష్ట్వా యో హీ రత త్యనూక నరః) 

పితరో౬పి న గృత్షూన్ది తద్ద_ం 'సలిలాజ్జలిమ్. 110. 

తథా చ, గవార్డే (శై బావ్మాణా స్థ చ శ్రీని కవారణే తథా 

ప్రాతాం _స్ట్టజలతి యో యుద్దే తస్య లోకాః ననాతనాః ni. 

. ఏవం నిశ్చిత్య రాత తత్ర గత్వా ని దావళ అహల్య శీటాయాం మయా ద్రం 

కృతం యావత్, తౌవత్ (ప్రబుద్ధో దుష్టతాపసః. తతశ్చ జరరవంశ! ప్రహోరేణ శిరసి 

తాడిత; కథంచి దాయుశ్శేషతయా నిర్దతోఒ౬హం, న మృత శ్చః ఊ క్షం చృ- 

( (పౌ_ప్తవ్య మర్గం లభ తే మనుప్య్యో; చేవే౭పి తం అజయితుం న శక్తః ; 

ల న్న కోచేమి; న విస్తయో మే య దస్మ దీయం న హీ తత్ పరేషాన్. 112, 

కాకకూర్తా పృచ్చలేః.--- “కథ మేతత్ ' జ్జ ర | ఆవాః?_ 

కథా. -ర 

అసి కస్మింళ్ళి గ సౌగరదతో నామ వణిక్, త సానా రాపక శతేన 

విక్రీయమాణః ఫు _స్తకో గృహీతః. తసి 0 ంళ్ళ్చ లిఖిత మూ నాం. 
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అట 

(౧౦కి పతళ్బు త త్ర మ్, 

“పొ ప్తవ్య మర లభ తే మనుప్యోో ; 'బేవోటపి తం ల్రయితుం న శకః; 

కా న్న కోచామి$ న విస్మయో మే య దస్తధీయం న హీ తత్ పనేషామ్. 118, 

త దృష్ట్వా ఫాగరద శ్రేన తనుజః పృష్టః. “పుక్త్ర, కియతా మూళ్యే వైప సు స్తకో 

గృహీతః ౫ సోలటవీత్), “యాపకశళ కేన త చ్చ్రుత్వా సౌగరదత్త ౬ బ్రవీక్.— 
“ధి జ్ఞూర్ట్య త్వం లిఖి-తెక శ్లోకం రూపకశ తేన య ద్భృక్లోస్కీ ఏతయా బుద్ధ్యా కథం 

(ద్రవ్యోపారక్టనం కరిష్యసి! త దద్య (ప్రభృతి త్వయా మే గృహే న (ప్రవేష్టవ్యమ్ 

ఏవం నిగ్భ_ర్హ్స స్ట గృహా న్ని స్సారితః. స చ లేన నిశ్వేదేన విపకృష్ణ్రం 'దేళా నరం గతౌప్రి 

కి మపి నగర మాసా ద్యావస్థితః. అథ కతిపషయదివవై. స్తన్నగరనివాసినా శేనచి దసౌ 

ప్పస్ట్రః, “కుతో భవా నాగతః | కింనామచేయోా వాళి ఇతి, అసా వ(బవీత్ “ప్రా_పవ్య 

మర్ధం లభ తే మనుహ్యః.' ఆ థాన్యే నాపీ పృ స్టే నానేన త శై వోత్తరం దత్తకు. 

( జో ఆ క జ ల్సి "సమం జ. 

ఏవం చ తస్య నగరస్య మభ్యే (ప్రా_ప్పవ్యమర్ధ ఇతి తస్య (ప్రసిద్ధం నామ జూతమ్. 

అథ రాజకన్యా చన్దీవతీ నా మాఖినవరూపయొవనసంపన్నా సఖీద్వితీయా 

ఏకస్మికొ మపళోత్సవదివ సే నగరం నిరీకమాణా౭ స్తీ, త త్రైవ చ కళ్ళి (డాజఫుత్తో) 

ఒతీవ రూపసంపస్నూ మనోరమ శ్చ కథ మపి తస్యా దృష్టిగోచశే గతః. త ద్దర్భన 

సమకాల మేవ కుసుమవాణావాతయా తయా నిజస ఖ్యభిహితా.--- “సఖి యథా 

క లాేన సవా సమాగమో భవతి త థాఒద్య త్వయా యలితవ్యమ్.' ఏవం చ 

(శుత్వా సా సఖీ తత్పకాళశం గత్వా శీఫ్ర మ్మబవీత్ .--- “య దవాం చన్చ్రవత్య్యా త 

వా_న్టికం (పేషితా. భణిఠం చ త్వాం (ప్రతి తయా య నృమ త్వద్దర్శనా న్మసరా 

భచేన పళ్చిమావస్థా కృతా. త ద్యది కీను మేవ మదన్లికే న సమేష్యస్సి తేడా మే 

మరణం శరణమ్. ఇతి (శుత్వా చే నాఖీహీతమ్. _-- “య ద్యవశ్యం మయా త (తాగ 

నవం తత్ కథయ శే సూపాయేన (పవేష్టవ్యమ్” అథ సఖ్యాఒభఖిహితమ్...-* రా త" 

సౌధావలమ్బితయా దృథవర(్యత్రయా త్వయా తే (తారోఢవ్యమ్.' సోఒబవీత్ .-“ య 

'జ్యేవం నిశ్చృయో ఒ(త్రభవత్యా, స్త దవా మేవం కరిహ్యామి. ఇతి నిశ్చిత్య సఖీ "నన 9వతీ 

సకాశం : గతా. అ థాగతాయాం రజన్యాం స రాజప్రు త్త్ర)ః స్వచేతసా వ్యచి_న్ల 

యత్ .--- “అహో మహా దకృత్య మేతత్ . ఉక్తం చృ 

గురోః సుతాం మి శ్రభార్యాం స్వామినేవక గేహానీం 

యో గచ్చతి పుమాకా లోకే తే మాహు ర్చ్రవ్యఘాతినమ్. 114. 

అపరం చృ-- అయశ; (ప్రాప్యతే యేన యేన చాపగలతి ర్భృ చేత్ 3 

స్వగ్షా చ్చ (భళ్య లే యేన తత్ కర్మ న సమాచశేత్,” _ 115. 

ఇతి 'సమ్య స్విచార్య తత్సకాళం న జగామ, 



మి త్రృసం ప్రాప్త క ఈ. ౧౦౭ టు 

అథ (హై _ప్పవ్యమర్థః పర్యటక, ధవలగహపాన్చే [లా వవలమ్బితవర తాం 

దృష్ట్వా కాతంకావిష్టహ వాదయ స్తా మాల మా్యాధిరాఢః, తయా చ రాజపుత్తార్య స 

ఏ వాయ మి శ్యాళ్వ స సుచి త్తయా సాష్ట నఖాదనపానాచ్చాదనాదినా సమ్హాన్య జే సవా 

శయనతల మా|శ్రితయా. కదబ్దసంస్పర్శసం జాతవార్థ రోమాజకితశా త్ర యో_క్షమ్. ___ 

“యుపృద్దర్శనమా(త్రానుర క్రయా మయాఒఒతా (ప్రదతోఒయమ్. త్వద్వర్ష మస్యూ 

భ్ రా వున 'స్యపి mes భవిష్యతి. తత్ కహా న నయా సవా న (బ్రవీషి. (| సోజ(బ 

కిక్. “(పొ _ప్త్రవ్యమర్థ౦ లభ తే మనుష్యః.] fe త్యు శే తయా ఒన్యోఒయ మితి 

మళఠ్యొౌ ధవలగ్భహా దుత్తార్య ముక్తః స తు కూన్యదేవకులే గత్వా సుప్తః, 

అథ కృత్ర కయాచిత్ స్వైరిణ్యా దత్తసంకేతకో యావ ద్దజ్ణపాశకః పాపం 

తావ దసౌ పూర్యసు ప్ప స్తేన దృష్టో వస గర కక, మఖీహీ హిత శృ. “కే 
భ్రవాకొ గి సోల్టబ్రవీత్ . పా _ప్త్రవ్య మం లభ తే మనుప్యః.' ఇతి, శుత్యా దా 

పాశశే నాభిహితమ్, యయ చ్చూన్యం జేవగృహ మిదమ్. త దత మదీయస్థానే గత్వా 

"స్యపీహి.' తథా (పతిపద్య స మతివిపర్యాసా దన్యశయనే స సు ప్ప అథ తస్య రత.కస్య 

కన్యా వినయవతీ నామ ST స్యాపి ప్రరుష స్వానురక్వా సంకేతం 

వ త్మ శయనే సుప్తా ఒజఒసీత్. అథ సా త మాయాతం దృష్ట్వా స సఏ వాయ 

మస్త్మద్వల్లభ ఇతి రా" ఘనత రాగ్భ కార వ్యా మోహీ త్రో దలు ల 

(క్రియాం కారయిత్వా గాన్ధర్వవివాేే టా నాళ్యానం వివాహయిత్వా శే న సమం శయనే 

పితా విక సీతవదనక మలా తే మాహా: “కి మ ఏ డ్యా౬ది మయా సహా వ్ 6 శ చాక 

న (టవీతి 2 సో౭(బవీత్ .... “ప్రొ _ప్తవ్య మర్భం లభ తే మనుహ్యృః.” ప (శుత్యా 

తయా చి న్టితమ్.- “యత్ కార్య వు క్రియతే త స్యేదృక్ 'ఫలవిపాకో 

ప. ఇతి. ఏవం ఏమృశ్య సవిపాదయా తయా నిస్ఫారితో౬ సౌ, 

చ యావ ద్వీథీమాన్లేణ గచ్భతి, తౌవ దన్యవిషయవాసీ వరక్రీ ర్తి రామ 

వరో మహతా. వాద్యశ బ్రే నాగచ్చతి. (ప్రా _ప్రవ్యమర్థోఒవి కేన సమం గన్ను మారష్టః. 

అథ యావత్. (పత్యా సెన్నే లగ్న సమయే రాజమార్డ"'స సన్న (శేష్టి ప్టిగ్బృపాద్వా నే గచిత 

మణ్ణప'వేకికాయాం కృత కా తుక మజ్జల వేసా వణి కుతా౬ సి సి తావ వ న,దమతో జా 

స్యారోవాకరా' వాత (పణళ్యజ్ఞనకోలావా లేన లోక మాళులయర్న స వోద్దేశం 

ప్రాప్తః ప తం చ దృష్ట్యా సళ వరానుయాయిసో వరేణ స ట్రా దిశో జగ్ముః 

అ థాన్మీ న్నృవసరే ఛభయతరలలోచనా మేకాకినీం మవలోక్య, “మా శె, 

అహాం పంశ్రాశా! ఇతి, సుదీరం స్థిరీకృత్య,. దవీణపొాణో సంగృవ్యా, మహాసాపహా సిక 

కయా (పా _ప్తవ్యమర్థః పరుపవాక్ష్యై ర్ల గ్ర చ్తినం నిర _ర్టి నృత వాక్. . తత కథ మవ్ దైవ 

రోగా దపయా చే వొ ప్రిని, “ససహ్బడ్చాక్టకే నాతి కా_వ్హలగ్న సమమేన వరకీ 5 



౧౦౮ ప క. 

నాగత్య తావ తాం కన్యా మన్యహ _స్టగతాం దృష్ట్వా ఒభిహితమ్..“భోః శ్వళుర, విరుద్ధ 

మిదం త్వయా ఒనుస్టితం, య నృ్మహ్యం (ప్రదాయ క న్యాఒన్య సై (ప్రదతొ ఇతి, సోఒ 

(బవీత్ + -“భోః, అహా మపీ వా స్టీభయపలాయితో భవద్భిః స హాయాతో, న జానే 

కి మిదం వృ_్లమ్.? ఇ త్యభిధాయ దుహితరం |ప్రష్హు మారస్ధః.---వల్సే, న త్వయా 
సుస్టరం కృతమ్. తన్ కథ్యతాం కోఓయం వృతా నః సా౭(బవీత్ . “మ దపా 

మ నేన (పాణసంళయా ద్ర&ీతా త 'ేనం ముక్తా మమ జీవన్ల్యా నాన్యః పాణిం 

(గ్రహీష్యుతి ఇతి. అనేన వార్తావ్యతికనేణ రజనీ వ్యుహే. 

అథ (ప్రాత 'స్నత సంజాతే మహాజనసమవాయీ వా ర్హావ్యతికరం శ్రుత్వా రాజ 

దుహితా త ముద్దేశ మాగతా. కర్టపరమ్బురయా (క్రుత్వా దజ్జ్ఞపాశకసుతాటఒపి త తే) 
వాగతా, అథ తం మహాజనసమవాయం (శుత్వా రాజాఒపీ త కె వాజగామ (ప్రాప్త 

వ్యమర్థం. (ప్రాహ:__ ర్య్శ్య విస్రస్ధం కథయ, కీదృళోఒసౌ వృశ్తాన్హః ? అథ సో 

౬ బవీక్ టీ గా _ప్పవ్య మర్గం ఫు మమహ్యఃి ఇతి, రాజకన్యా స్మృత్వా ప్రావాః వా 

“జేవో7 పీ తం లబ్హ్యయితుం స శ క్షి ఇతి. తతో దజణ్ఞపాశకనుతా ఒ(బవీత్ : ఆ “తస్తా 

న్న శోచామి న ఏసయో మే? ఇతి. త మఖిలలోకవృత్తాన్త మాకర్ల స వణిక్ళుతౌ 

౬ బవీత్ ...__ య దస దీయం న హీ తత్పనేపామి ఇతి. అభయదానం దత్తా, రాజా 

పృథక్ ప్పృథగ్ వృత్తాశ్తాకా ప్రార్యాంవగత తత్త స్తచె మై ఛౌ _ప్రవ్యమర్థాయ స్వథుహి 

తరం సబహుమానం (గామసహశ్రేణ 'సమం సర్వాలంకారపరివారయు తోం దత్తా, త్వం 

మే పుత్తోంఒసీతి నగరవిదితం తం యావరాశ్యే౬భిషి _క్షవాకా. దజ్ఞపాళకే నాపిస్వదు 

హి.తా గ్రహా వస్త్ర దానాదినా సంభావ్య (ప్రా_ప్పవ్యమన్ధ్థాయ ప్రదత్తా, అథ (ప్రా_ప్పవ్య 

మశ్ధే నాప్. స్వీయా, మాతాపిఠతరౌ 'సమ_స్పకుటుమ్బావృతే " తసి నగ ర సమానపుర స్పరం 

సమోనీతా. అథ సో౭పి స్యగోత్రేణ సవా వివిధభోగా నుపభుజ్ఞూనః సుఖేనావస్థితః. 

అఆతో౭౬వాం (బవీమి, ప (పైప పవ్య మర్థం లభ తే మనుష్యః ఇచి. త జంత 

సకలం సుఖదుఃఖ మనుభూయ పరం విషాద ముపాగతో ఒఅ నేన మిల్తేేణ త్వర్స కాళ 

మానీత$,.త చేత న్నే వెరాగ్యకారణమ్, 

మస్థరక ఆహా: “భద్ర, భవతి సుహృదయ మసందిళ్ఞం, యః తుశ్ణామో౭వీ 

శృశ్రుభూకం త్వాం భత్మ్యుస్థానే స్థిత మేవం పృష్ట మారో ప్యానయలతి,న  మాన్టేఒవి 

భక్షయతి. ఉక్తం.చ యతః 

వికారం యాతి సో చిత్తం విశే యస్య కదాచన 
మి_త్త్ఫం స్యాత్ సర్వకాలే చ కారయే ని త్త) ముత్తమమ్. 116. 

విద్వద్భిః సువ్ఫాడా మ్మత్ర చిహ్నై 'రేతె రసంళీయం 

పరీశాకరణం [పోక్తం హేమ్నోటలగ్నా వివ పణ్లేతై: Me 



టీ వ్ ౦పా, ప్తి, క ఈ. ౧౦౯ 

కథా చ---" ఆపత్కాలే తు సంప్రాప్టేయ న్ని త్తం మిత్త) మేవ తత్, 

వృద్ధి కాలే తు సంప్రాప్తే దుర్దసోఒపి సుహృ ద్భృనేక్ ॥ 118. 

కన్మమాఫ్య ద్యాస్య విషయే విశ్వాసః సముక్సస్నూ, యతో నీతివిరు ద్ధేయం మై స్త్ర 

మాంసాశిభి ర్వాయమైః సహ జలచరాణామ్, అథవా సా ధ్విద ముచ్య తే. 

మిత్తరం కోఒపి న క స్యాపీ నితాన్సం న చ వైరకృత్ , 

దృశ్య తే మి త్త్రవిధ్వ స్తః కార్యా దై గరిభి రతుతః, 119. 

కత్ స్వాగతం భవతః, స్వగృహవ దాస్యతా మృత్ర సర స్తీశే యచ్చ వి తనాకో 

నిజేశవాస శృ తే సంజాత స్తత్ర విషయే సంతాపో న కర్తవ్యః. ఉక్తం చ 

అభ్రచ్చాయా ఖల ప్రీతిః సిద్ధ మన్నం చ యోషితః 

కిళ్ళీ త్కా.లోపభోగ్యాని యావనాని ధనాని చం 120. 

అత ఏవ వివేకిసూ జితాత్తానూ ధనస్పృహాం న కుర్వ్లి. ఉక్తం చ 

సుసంచ్వితై ర్హీవనవత్ సురతీతె ర్ని బేటపి దేహే న వియోజితైః క్వచిత్ 

పుంసో యమా_న్హం (వ్రజతోపి నిష్టురై శేతే ర్థనైః పబ్బుపదీ న దీయతే. 121. 

అన్య చ్చ యథామిపం జలే మృతేేన్టి ర్భత్యు కే, క్యాపదె ర్భ్భువిి 

అకాశే పకీభి శ్చైవ తథా సర్వత్ర ఏి_త్తవాక్. 122. 

నిర్ణోహ మపి విత్తాథ్యం దోషై. ర్యోజయ తే నహ ' 

నిర్ధసః (ప్రా ప్పదోపో౭పి సర్వత్ర నిరుషద్రవః, 128. 

అర్ధానా మర్థన దుఃఖ మర్జితానాం చ రకుక్తో. 

నాకే దుఃఖం, వ్యయే దుఃఖం, ధి గర్ధాజ కష్ట్రసం(శ్రయాక * 124. 

అర్థార్థీ యాని కష్టాని మాఢోో ఒయం సవాతే జనః, 

శతాంశే నాపీ మోరీ తాని చే సోకు మాప్పుయాత్ . _..' 125. 

ఆపరం, విబేశవాసజ మపి వైరాగ్యం త్వయా న కార్యమ్, యతః. . 

. కో ధీరస్య మనస్వినః స్వవిషయః ? కోవా విదేశః స్ఫృతో! 

యం దేశం శ్రయళలే్సే తే మేవ కురుతే బాహు ప్రతాపార్టితేమ్. 

య ద్దంహ్లై నఖలాస్తులప్రహర కైః సింహాలే, వనం గాహలే 
న్ r జ్, 

ఎ శ్ న 

= తసి -న్నేవ సాతద్వి పేన్ష్రరుధినై స్పృష్ణాం ఇన త్యాల్మేనః | 126 

ఆర్థహీనః పరే జేశే గతోఒపి యః (ప్రజ్ఞావాకా భవతి స కథంచి దవ న సీదతి, 

: కో౭తిఛారః సమర్థానాం ! కిం దూరం వ్యవసాయినామ్ . 

క్రో ఏిచేశః సవిద్యానాం 1 కః పరః పియవాదినామ్ ! లి 127. 
గా 



"౧౧౦ వ. 

తత్ (పజ్ఞానిధి ర్భవా న్న్న (ప్రాకృత పురుష తుల్య: అభవా, | 

ఊ త్సాహాసంపన్న మదీర్ల ర్చసూ(త్రం |క్రియావిధిజ్ఞం వ్యసనే ప్వస క్షమ్, 

కళుూూరం కృతజ్ఞం దృఢ సొవ్చాదం చ లశ్మీ9 స స్వయం మౌర్దతి వాం వత 128, 

అపరం ప్రాప్తోలష్యర్థః కర్య(ప్రాష్వ్యా నళ్యతి. "త్త డేశావ వ్ది దినాని త్వదీయ మాఫీక్, 
ముపహాూరా ర్త మ స్య శాత్తీ యం భోక్టుం న లభ్య తే. సయ మాగత మువీ విధి నా౭ప 

ప్రాయతే.. 

అర్థ సోోపౌార్షనం కృత్వా నైన భోగం సమశ్ను లే, 

అరణ్యం మహ దాసాద్య, మూఢః సోమిలకో యథా.” 129, 

పీరణ్యక ఆహా:-- “కథ మేతత్ 2. స ఆహా? 

కథా, ౫. 

కసి సీ ంళ్చి దధిస్టానే సోమిలకో నామ కొలికో వసతి స్మ స వా నేకవిధరవ 

నారప్లాతాని సౌరి వంక దైవ పట్టవస్తా) ముక పరం తస్య బాగోక 

విధప ప్టీరచనానిపుణ స్యాఒపి న భోజనాచ్చాద నాభ్యధికం కథ మ ప్యర్థమా(త్రం సంప్ర 

ద్యతే. ఆ థా-న్యే త్మృత సామాన్యకాలికాః . మూలన తగా రకా గా మహర్ధి౯ 

సంపన్నా8. తౌ నవలోక్య స స్వభా ర్యా, మాహ:-_- “వియే, ప క్యెతాక స్థూలపట 

కారకాకా ధనకనకసమృన్ధాకా. త దధారణకం మ మై తేల్ స్థానమ్. త దన్య (తోపా 
రనాయ గచ్చామి. స ాా (పాహ:._. కో (పియతేమ్క మిథ్యా (పలపీత "మేక ద్య 

దన్యత్ర ౫ గతానాం ధనం భవతి, స్వస్థానే న భవతీతి. ఉక్తం చ 

[ ఉత్పత న్తి నియ దాకాశే నిపత న్తి మహీతలే 

పక్నీణాం త దపీ (పాషా నాదత్త ముపతిస్థతి. 180, 

తథా చృ- | 
న హీ భవతి య న్న భావ్యమ్స్ భవతి న భావ్యం వినాఒపీ యత్నేన; 
కరతీలగతే మపి నశ్యతి యస్య తు భవితవ్యతా నా సీ, 181, 

యథా ధేనుసవ్మానేషు వతో వినతీ మాతరమ్, 
తథా ఫురాకృతం కర్మ కర్తార మనుగచ్చృతి. 182, 

శేతే సహా Sere గచ్చ _న్హ మనుగచ్చతి, కా 
నరాణాం (ప్రాక్తనం కర్శ తిష సై _క్త్యథ స హాత్మ నా. 188, 

యథా భాయాతపా నిత్యం సు సంర. పరస క. 

ఏవం కర్మ చ కరా చ సంశ్షిహ్టై వితళేతరమ్్, 184, : 
కా ద త్రైవ వ్యవసాయపరో భవి” 



మి న ౦ ప్రా, క్తి శే... ౧౧౧ 

కాలిక ఆనా: పియే, సమ్య గభిహితం భవత్యా, వ్యవసాయం వినా కర్మ న 

ఫలతి. ఉక్తం చృా 

య థైశేన న వా స్తేన తాలికా సరప్రపద్య శే, 
త్ర థో ద్యమపరిత్య కం న ఫలం కర్శణః స్మృతమ్ం 185. 

పశ్య కర్శవకాత్ (ప్రాప్తం భేజ్యకాలే౬పి భోజనం 

పహాస్తోద్యమం వినా వే? ('ప్రవిశే న్న కథంచన. 186. 

కథా చ= 

ఉఊద్యోగినం ఫురుపసింహ ముమైతి లక్ష్మీః, 
దైవం హీ డైవ నుతి కాపురుహపో వద న్హి 

చైవం నిహాత్య కురు పౌరుష మాతశక్వా్ట, 

యస్నే కృతే యది న సీధ్యతి కోఒత్ర దోహః ? 1817. 

$థా చ--- ఊద్యమేన హి సిధ్య న్లి కార్యాణి న మనోర శః ; 

న హి సీంవాన్య సు _ప్పస్య (ప్రవిశన్తి ముఖే మృగాః 188. 

ఉద్య మేన వినా రాజ న్న సీధ్యన్తి మనూరథౌః 

కాతరా ఇతి జల్ప ని “య ద్భావ్యం త దృవిష్యతి.' 189. 

స్వశక్త్యా కర్వతః కర్మ న చే త్నిద్ధిం ప్రయచ్చుతి 
నసూపాలభ్వ్యః ఫుమాం సత్ర దెవా నరితపౌరుప,ః. 140. 

క న్మయా౭౬వళ్యం చేశా న్హరం ౫ న్లవ్యవ్.? ఇతి నిళ్చిత్య వర్ధమానపురం గతః, 

తత్ర చ వర్ష (త్రయం స్థిత్వా సువర్గశత! త్రయో పార్టనం కృత్వా భూయః స్వగ్పవాం 

ప్రస్థితః, అ థార్ధపశే గచ్చత _స్తస్య కడాచి దటవ్యాం పర్యటతో భగచాకా రవి రస్త 

నుషాగతః. త దాసా వ్యాలభయాత్ న్థూలతరవటస్క్థ మారువ్య్యూ, యావత్ (ప్రసుప్త్ర 

స్తావ న్నిశీఖే స్వప్నే ద్వా ఫురుపూ శాాడ్రాకారౌ పరస్పరం (పజల్పన్వా వళ్చణోత్ , 

త్ర కేక ఆవాః “భో కర్తః, త్వం కిం సమ్య బ్బ వేత్సి య దస్య సోమిలకస్య 

భోజనాచ్చాద నాభ్యధికా సమృద్ధి ర్నా స్తీ! తత్ కిం త్వయా౭౬స్య సువర్ణ క్షత త్రయం 

ప్రద త్తక్ * "స ఆవాః: భోః కర్శక్కా మయా ఒవశళ్యం దాతవ్యం వ్యవసాయినామ్, 

కత్ర చ తస్య పరిణతి స్త్వ చాయత్తా.' ఇతి. అథ యావ దసౌ కౌలికః (ప్రబుద్ధః సువర్ణ 

గ్రస్టి మవలోకయతి తావ (ద్రిక్తం హ్యోతి. తేకేః సాశ్నేపం చిన్హ్మయామాస,--* అహో! 

. శి మేఠత్ ! మహతా కే "సోపార్టితం విత్తం హేలయా క్వాగాపీ గతమ్, తద్వ్య్య్థ 

శ్రమోఒకించనః కథం స్వపశ్నా మిత్తాంణాం న ముఖం దర్శయి హామి." ఇతి నిశ్చిత్య 

శ చేవ కత్తసం గతః. తత్ర చ వర్షమ్యాలే ణాఒపి సువర్షళతపఖ్యక ముష్తార్ట్య భూయో 



౧౧౨ . ళ్ WN త్ర శ్ర మ్, 

ఒపి స్వస్థానం (పతి (ప్రస్థితః. యావ దర్ధపథే భూయో ఒటవీగతస్య భగవాకా భాను 
ర_స్తం జగామ. అథ సువర్ణ నాశభ యాత్ స్ముశ్రాన్తాటప్ న వికాన్యుతి, కేవలం కశ 

గృహోత్క_బ్థాః సత్వరం (వజతి. అతా నరకే బ్యా పురుషా తాదృకా దృష్ట్రిదేశే "సమా 
నగచ్భన్తా జల్పన్లా చ శృణోతి, త తకః (ప్రావాః._ “భోః కర్తం కిం త్వ రైమెతస్య 
సువర్ణ శతపజ్బకం (పద త్తమ్? తత్ కిం న వేత్సి, యద్భోజ నాచ్య్భాదనాభ్యధిక మస్య 

కిబ్చీ నానీ స ఆవాః “భోః కర్మక్కా మయా ఒఅవళ్యం దేయం వవ"సాయి . 
నామ్ తస్య పరిణామ స్తదాయ తః తత్ కిం మాముపాలభసే[? త్ర చ్చ్రుశ్యా 

సోమిలకో యావ ద్రంన్థి మవలోకయతి తావత్ సువర్ణం నాస్తి, తత; పరం దు౭ఖ్తుమా 

పనో వ్యచిన్హ్మయత్ ,_ “అహో, కిం మమ ధనరహితస్య జీవితేన? త ద్యత్ర వట 
వృకు ఆత్తాన ముద్భథ్య (ప్రాణాం _స్త్య జామి.” ఏవం నిశ్చిత్య దర్భమయిీాం రజ్ఞాం 

విధాయ స్వకచ్ళే పాశం నియోజ్య కాఖాయా మాత్తానం నిబధ్య యావత్ (పత్నుపకి 
తావ బేకః ప్రమా నాకాళస్థ ఏ వేద మాహః__భే భోః సోమిలక, మైవం సాహసం 

కురు అహం లే విత్తాపహారకః. న తే భోజనాళ్బాదనాభ్యధికాం వరాటికా నవీ 
'సహామి. త ద్దచ్చ స్వగృహం (ప్రతి. అన్య చ్చ భవదీయసావాసే నాఒవాం తుష్టః, 

తథా మేన స్యా ద్వ గర్ణం దర్శనమ్, తత్ (ప్రార్ధ్యతా మభీష్టో వరః కళ్ళ్చిత్ =” 

సోమిలక ఆహా: “య ట్యేవం తద్దేహి మే (పభూతం ధనమ్.” స ఆవా:- 
“భోః కిం కరిష్యసి భోగరహి తేన ధనేన యత నవ భోజనాచ్భాదనాభ్యధికా (పౌ క్రీ 
రపి నా_స్టీ! ఉక్తం చృ_ 

కిం తయా (క్రియతే లక యా వధూ రివ శేవలా 

యా న వే శ్యేవ సామాన్యా పథికై రుపభుజ్య తే,' 141, 
సోమిలక ఆహ: “య ద్యపీ తస్య ధనస్య భోగో నాస్తి తథాలపీ త ద్భృ వకు, 
ఉక్తం చృ-- 

కృపణో ఒప్యకులీనోఒపి సజ్ఞనై ర్వన్టితః సదా 
సేవ్య లే స నరో లోశే యస్య స్యా ద్వి త్రసంచయః, . 142, 

తథా చృ__ శిథిలౌ చ సుబదౌ చ పశతః పతతో న చా F 
నిరీకీతొ మయా భే దళ వక్షాణి పజ చ) 1 

శ్రరుపష ఆహా: “క్రి మేతత్ ఫి సో౭బవీత్. 

కథా, ౬, 

కస్మింళ్చి దధిష్టానే తీక్లవిపొణో నామ మహావృషభ। (ప్రతివసతి స్త. నచ 
మదాతిరేకాత్ పరిత్య క్రనిజయూథః శృజ్ణాభ్యాం నదీతటాని విదారయక్షా స్వేచ్చ యా 



మిత్ర స ౦ ప్రాకి వః క క ౧ందె 

మరకతసదృశాని శపహ్పాణి భకుయ స్నరణ్యచకో బభూవ. అథ త _తవ' వనే (పలో 
భకోో నామ నృ గాల౩. (ప్రతివసత్తి స్మ స, న కదాచిత్ స్వభార్యయా నవా నదీతీ శే 

సుఖోపవిష్ట్ర సిస్టతి. అ (త్రాన్హశే స త్రీక్లవిసాణో జలార్థం త దేవ పులిన మవతీర్డః. తత 
శ్చ తస స్య లన్బుమానా వృపణా 'వవలోక్య సృగాల్యా సృగాలోభిహి ప్ంట్ర్య,__ స్వామిన్, 

జ శ్యాస్య వృపభ-స స్వ మాంసపిజ్లౌ లన్బుమానౌ యథా సీత. త చేతా క్షణేన (పహ 

శేణ వా పతిప్యుత . ఏవం క్ఞాశ్వా భవతా పృష్టానుయాయినా భావ్యమ్. సృగాల 
ఆహ: “పియే న జ్ఞాయతే కదాచి చేతయోాః పతనం భవిష్యతి వాన వా. తత్ 

కిం వృథా (శమాయ మాం నియోజయనీ 2 అతస్థ స్తా సావ జ్ఞలార్థ మాగతాక మూషకాకా 

భకుయిప్యామి సమం త్వయా మార్దో౬యం యత స్టేషన్. ఆపరం యది త్వాం 
ముక్య్వారాస స్య తీక్లు.విపాణస్య వృషభస స్య పృష్ట గమిహ్యోమి త దాటలగ్గ త్యాన్యః 

కళ్ళి 'దేతథఠ్ స్థానం 'సమ్మాశ్రయిష్యతి. వెత ద్యుజ్యలే కర్తుమ్, ఉక్తం. చా 

మయో (భువాణి పరిత్యజ్య అ(ధ్రువాణి ని సేవతే, ను 

(భువాణి తస్య నళ్య న్టి ఆ(భువం నష్ట మేవ చి 144. 

స్పగా ల్యాహా;--- కరే కాప్రురుష స్తు. యత్ కిలో త్ (పాపం శే 

నావీ సంతోవం కరోషి. ఉక్తంచు-ా 
es స్యాత్ కునదిక్కా సువ్రూరో మూషి,కాల్హాలి, 

సుసంతుష్ట్రః కాఫురుహ్కు 'స్వల్పశకే నాపి తుష్యతి. 1 145, 
తస్మాత్ పురుషేణ స దై వోత్సాహవతా భావ్యమ్.. ఉక్తం చ ' 

య తో తావాసమారమ్మో, య (తాలస్యవిహీనత్తా 

నయవి(క్రమసంయోగ _స్తత్ర శ్రీ రచలా (ధ్రువమ్ం. He 
తట్ దైవ మితి సంచి నని, కే నస్నూద్యోగ మాక కనక; J 

అనుయోగం పనా తలం తిలానాం "సోూపజాయ తే. i411. 

అన్య చ్చ, యః స్తోశే నాపీ సంతోషం కురుతే మక్ష ధీ స్దనః 

తస్య ఛాన్యవిహినస్య దత్తా శ్రీ రపి మార్త కృతే. 148. 

యచ్చ త్వం వదస్కి ఏతా పతిష్యుతో న వేతి తద పష్యయు క్ర కమ్, ఊక్షం'చ fe 

= కృతనిశ్చయినో వన్చ్యా స్తు సుజ్జిమా నః (హాస్య లే, 

చాతక కో స. య స్యేక్షో వారివాహాక 149. 

అపరం, మూసకమాంసస్య నిర్విళ్ఞ్ఞా హామ్. ఏతౌ చ bn పతనప్రాయా 

దృశే కే. తత్ సర్వథా నాన్యథా కర్తవ్యమ్.” ఇతి. 

“ట్ర థాసాత దాకర్ట్య్య మూపక(వ్రాప్తిస్ధ పీసానం పరిత్యజ్య. తీళ్లవిపాణస్య పృస్థ 

15 



మన్వగచ్చృత్ . అథవా సా ధ్విద ముచ్యతే, -- 

తావత్ స్యాల్ సర్వకృ ల్యేషు ఫురుపో ఒ౬(త్ర స్వయం (ప్రభుః 

శ్రీ శాక్యాడారోలిముజ్ణో యావ 
స్నూద్ధ్రయ తే బలాత్. - 150. 

అకృత్యం మన్యే కృత్య, మగమ్యం నున్య తే సుగ క్ష 

అభ క్యుం మన్య శే భక్వ్యుం, . శ్రీ వాక్యరోరికో నరః, రక. 

ఏవం స తస్య పృష్థతేః సభార్యః పరిభ్రముం శ్చ రకాల మనయత్ . నన తయోః పతన 

మళ్ళూత్ * “తత శ్చ నిశ్వేదాత్ పబ్బదశే వళ్లే సృగాలః స్వభార్యా మావా? 

శిథిలౌ చ సుబద్దొ చ పరత; పతతో నవా 

నిరీక్రీతా మయా ఛ(దే దళ వర్షాణి పబ్బు చ, 152. 

తయో "స్త్ పళ్చా దపి పొతోన భవిష్యతి. త త్త చేవ స్వస్థానం గచ్చావఃం అతో 

ఒవాం (బవీమి.- “శిథిలౌ చ సుబద్ధై చి ఇతి. 

ఫురుపు ఆహః--- “య జ్యేవం త ద్లచ్భు భూయో టపి వర్భమానపురమ్. తత 

చా వణిక్చుత్తాం వసతః, ఏకో గు ప్పథనః, ద్వితీయ ఉపభు క్తధనః, ' తత 'స్తరొదాః 

స్వరూపం బుద్ధ్వా ఏకస్య వరః (ప్రార్థనీయః. యది తే ధనేన (పయోజన మభత్షీ తేన, 

తత స్వా మపి గు ప్తభనం కరోమి. అథవా ద శ్రభోణ్యేన ధనేన తే ప్రయోజనంత దుప 

భు క్తభనం కరోమి. ఇతి. ఏవ ముక్త్వాగాదర్శనం గతః. సోమిలకోఒపి విస్మితమ-నా 

భూయో టపి వర్ణ మానఫురం గతః. అథ సంధ్యాసమయే (శా_న్లః కథ మపి తత్ పురం 

(పాలో గం, _సప్రధనగృహం పృచ్చక 
కృచ్చాం ల్ల చ్ ప స్తమిలే నూ్యే (పవిష్టః. అ థాసౌ 

భాన్యాపు క్తగిసమేశేన గుప్తధ నేన నిర్భర్హ్సగ్థమాయో వాశా దృృహాం (ప్రవి కోప 

విష్టఃం తత శ్చ భోజనవేలాయాం త స్య్యాపీ భ _క్తివర్భితం కిలో దశనం దత్తమ్, తత శో 

భుక్వా్యా త తవ యావత్ సుప్తో నిశీథే పశ్యతి తావ తా వపి ద్వౌ పురుషౌ పరస్పరం 

మ నియతః, తే తక ఆవా:--- భణ కర్త కిం త్వయాలస్య గు_ప్తధన స్యాన్యో 

ఒధికో వయో నిక్తితో, యత్ సోమిలక స్య్యానేన భోజనం ద కమ్ ! త దయు_క్తం 

త్వయా కృతమ్? స అహః “భ్ కర్మన్, న మ మాషత్ర దోషః. మయా ప్రురుహ న్య 

లాభ [ప్రా _ప్తీ దాతవ్యా. త త్పరిణతిః పున _స్త ్రడాయతశ్తే, ఇతి. అ థాసొ ఆదాన 

దుత్తిస్టతి తావ ద్లుప్తధనూ వినూచిక యా ఖిద్యమానో రుజాభిభూతః తు.ణం తీద్దుతి, 

తతో ద్వితీయేఒహ్న్ త దోపేణ కృతో పవాసః సంజాత;ః, 

. సోమిలకోఒపి (ప్రభాతే తద్దృవో న్నిమ్మ) మ్యోపభు క్తధనగృవాం గతః శే 

నాపి బాభ్యుల్థ నాదినా సక్క్చుతో వ్ విహితభోజనాచ్చాదన 
సమ్హాన, స్త న స్థన నహి 

శ్రయ్య్యా మారువ్యా సుహ్వెప, తత శ్చ నిశీఖే యావత్ పళ్యతి తావత్తా కేన జ్యా 
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ము ర్ ౧౦ (వా, చి 

ప్రకా మిథో మ నియతః, అథ తయో శేక ఆహా: “భోః కర్త అనేన సోమి 
లక స్యోపకారం కుర్వతా (పభూతో వ్యయః కృతః. తత్ కథయ కథ మ స్యోద్దా 

రకవిధి ర్భృవిష్యతి ? అనేన సర్వ మేత ద్వ నివహారకగ్చహోత్ సమానీకమ్.? స ఆనా: 

“భోః కర్మన్, మమ కృత్య మేతత్. పరిణతి _స్తదాయత్తా. ఇతి. అథ (ప్రభాత 

సమయే రాజపురుపో రాజ్యప్రసాదజం విత్త మాదాయ సమాయాత ఉపభు_క్తధనాయ 

నమర్చయామాస. త ద్దప్లా్య ౫ సోమిలక శన నయామాస.--- సంచయరహి తో౭పి వర 

మేష ఉపభు_క్షధనః, నాసౌ కదర్యో గు ప్తభనః. ఉక్తం చ 

అన్ని హో తఫలా చేదా శీలవి త్రఫలం (శుకం, 

రతిఫు త్తిఫలా దారా దత్తభు క్తఫలం ధనమ్, 158. 

త ద్విధాతా మాం దత్తభు క్తధనం కరోతు. న కార్యం మే గు ప్పభనేన' తతః సోమి 

లకో ద త్తభు క్తధనః,సంజాతే£. అతో ఒ౬వాం (బ్రవీమి. _ఆర్థ స్యోపార్షనం కృ త్వాఇతిం 

5 జ్ త ద్భ(ద హీరణ్యక, ఏవం జ్జాక్వా ధనవిషయే సంతాపో న కార్యః. అఆఖ్ర 

విద్యమాన మవీ ధనం భోజ్యవన్ధ నయా త్ర దవిద్యమానం మ _నవ్యమ్, ఉక్తం చృం- 

సృవామధ్యనిఖ-లేన ధనేన భనీసా యది 

భచామః కిం న తే నైవ ధనేన ధనిసూ వయమ్. 154. 

క్ర చృ_ ఉపాక్టితానా మగస్థానాం త్యాగ పీవ హీ రతుణమ్స్ 

తడాగోదరస ంస్టానాం పరివానా ఇ వామ్ము సామ్. 1655. 

ions భో ధనవిషయే, సంచయో న కర్తవ్యః, 

ప శ్యేవా మధుకారాణాం సంచిత మర్గం నార న చ్ల్షర్టమేః 156 

అన్య చ్చ, దానం భోగ నాశ సస గతయో ని బి కస్య 

యో న దదాతి న భుశ్సేే తస్య తృతీయా గతి రృవతి. 157. 

జవ జ ల d 
ఏవం క వివేకినా న స్ట్థిత్యస్థం విత్తో పొార్టనం కర్తవ్యమ్, యతో దుఃఖాయ తర్. 

ఉక్తం చుం 

' ధనాదిశేషు విద్యే యే త్ర మూర్జా'ః సుఖాశయా 

తప్తా (గషేణ సేవే కెళ్యార్దం తే డుతాళ్లనమ్. 158- 
= — ఎ రా థి 

సర్వాః పిబన్లి పవనం న చ దుర్చలా స్తే; 

కంయెగ- న్పృకే ర్వనగజా బలినో భవి; 

క: ఫ్ ర్మునివరా గుర కాలం; 

సంతోవ. ఏహ పురుషస్య పరం నిధానమ్. 159. 



౧౧౬ ప జా లే త 

సంతోసామృతతృ్సపా గాం యత్ సుఖం కా _్టచెతసాక్ _ 

కుత స్పద్ధనలుద్దా నా మిత "శ్చీత శ్చ ధావతామ్ +! 260. 

తు వల్ల సంతోషం పీబతాం నిర్టతిః పరా. సన 

దుఃఖం నిర నరం ప్రుంసా మసంతోషవతాం పునః, 161. 

నిరోధా శ్నేతసోఒతాణి నిరుద్ధా న్యఖిలా న్యప్పి 

| ఆచ్చాదిలే రనౌ ముఘు ము రాచృచ్నాః సు ర్ద ర్లభ స్తయః, : 162. 

వాఖ్యావిచ్చేదనం (శై పాహుః స్వాస్థ నం శానా నమువార ర య$ స్ 

వాఖ్భా నివ ర్రతే నా శ్రై౯ః పిపాసే వాన్నీ సేవ-నెః. 168. 

అనిన మపి నిన్ద చి స్తువ _్హ ర్ధిస్తుతే్యే ముచ్చ కై 8 

స్వాపతేయకృళే మర్హ్యాః కిం కిం నామ న కుర్వతే? 164. 

భర్షాళ్థం యస్య విశత్తేహో త స్యాఒపీ న శుఫానహా 

ప్రకోలశా ద్ధి పజ్కు_స్య దూరా దస్పర్శ్గనం వరమ్, 165. 

దానేన తుల్యో నిధి ర_వ్లీ నాన్యో, 

లోథా చ్చ నాస్య్యూట పీ రిపుః పృథివ్యామ్స్ 

విభూషణం శీలసమం న చాన్యత్ , 

సంతోషతుల్యం ధన మ_స్టీ నాన్యత్ , 166. 

చారి దస పరా మూరి సే న (ద్రవిణాల్చ తా, ( 

జరద్దవధనః శర్వ _స్తథా టపి పర మేశ్వరః, 167. 

సకృత్ కరుకపాతేన పత త్యార్యః పత న్నవీ, 

తథా పతతి మూర స్తు స్తు మృత్పిజ్ఞపతనం యథా. 168. 

ష్ కాకా భద, త్వయా స సంతోమః కార్యః. శి 

ఇతి మన్గరకవచన మాకర్ష్య వాయస అహా? “భద్ర మస్థ రకో య బేవం వదతి 

త త్త్వయా చిక్తే కర్తవ్యమ్. అథవా సా ధ్విద ముభ్య తే. a 

సులభాః ప్రరుహె రాజక సతతం (ప్రీయవాదినః, 

అవీయస్య చ పథ్యస్య వక్తా శ్రోతా చ దుర్లభః, 169. 

అపియా ణ్యపి పథ్యాని యే వదన్లి నృకా మినా 

త ఏవ సుహృదః (పోకా అన్యే స్యు ర్నామధారకాఃి ~ 170. 

గ 

సరసి (పవిషస్టః. ఆ థాయా _న్టం ససం(భ్రమ మవలోక్య లఘుపతనకో వృతు. సూయాథఃం 

హిరణ్యకో నికటవర్థినం శర_స్తన్చుం (ప్రవిస్టః. మర్భరకః సలిలాశయ మాస్థితః అథ 

ఆ శైవం జల తం తేసాం చి తాక్షో నాము హారిణజో లుబ్ధక్యతాసిత _స్త «2 న్న్న 

వ. 



పీ త సం పా, పీక క. ౬ ౧౧4 
మ ౧౧౭ 

ల న్్ పరిజ్ఞాయ మన్థరక మువాచ.--- “ఏ హ్యేహి సఖే మక 

క్క మృగోఒయం తృషార్తోఒ(త్ర సమాయాతః సరసి (ప్రవిష్టః.. తస్య శబ్దో ఒయం న 

మానుపసంభవః. ఇచి. త చ్భ్రుత్యా నుస్థరకో చేశకాలోచిత మాహ:-- “భో లఘు 

పతనక, యథా౬యం మృగో దృశ్యతే, (ప్రభూత ముచ్చాాస ముద్వవా న్నుద్య్భ్య్యాన్స 

జహా పృష్థతోో ఒవలోకయతి, తన్న తృహార్త ఏహ నూనం లుబ్ధక( తౌ సతః: రజ్ 

క్షైూయాతా మస్య పృష్మ్రే లుబ్బకా ఆగచ్చ ద్తి న వ్యా ఇచి. ఉక్తం చ 

భయ్మత్రస్లో నరః శ్వాసం (పభూతం కురుతే ముహు 

దిశ్7-వలోకయ "ల్యేవ)ు న స్వాస్థ్యం (వజతి క్వచిత్ ౨ 171. 

prs $ ఛో ఆ 
త చ్భ్రత్వా చి త్రాజ్ఞ అవా: భో నస్ట్ర రక, జ్ఞాతం త్వయా సమ్య కె (తాసకార 

ఐం కన, అవాం లుబ్బకశర్మప్రహా రా దుద్ధారితః కృచ్చే9 ళా 'సమాయాతః, మమ యూథం 

మ ర్ల్బక్షై ర్వా వ్రసాదితం భవిష్యతి. త చృరణాగతస్య మే దర్శ్మయ కిజ్వీ దగమ్య 

వైనం లుబ్దకా నామ్. త డాకర్ష మన్థరక ఆపావి-ా “భో న్ని తొజ్రు (శూయ తాం 

నీతిళాస్ర్రమ్.--- 

ద్వా వుపాయా వివా (ప్రోక్తా విమకా కృతుదర్శశే, 

వా స్తయో శ్చాలనా బేకో, డ్వితీయః పాదవేగజః. 172. 

త ద్రమ్యతాం శీఘ్రం సుఘనం వనమ్ యావ ద ద్యా౭పి నాగచ్భ్లి లే బాత 

లంజ్రైకాః:” అత్రాన్లరే లఘపతనకః సత్వర మభ్యుపే తో్యోవాచ.-- “భో మ్యరక్క, 

౫నతా స్టే లుష్దకాః స్వగృహోోన్ము ఖాః (ప చురమాంసపిజ్ఞధారిణః. త చ్చిళాజ్ఞ ల్వేం 

కికైపద్దో వనా దృహి ర్భృవ. తేత స్టే ఛత్వారోటపి మిత్త్రభావ మాశిళా _స్టన్మీకా 

నుఠసి మధ్యాహ్న సమయే వృతుచ్భాయాయా అధస్తాత్ సుభాపితగోష్టీసుఖ మను 

శ్ర య _న్గః సుఖేన కాలం నయ న్తి= అథవా యుక్త మేత దుచ్య తే---- 4 

" సుభాషిత రసాస్వాద బద్ధ రోమాజ్బా కళూకాః 

వినాటపి సంగమం త్రుగాం సుధియః సుఖ మాసే. 178. 

సుభా షితమయ(దవ్య సంగ్రహం న కరోతి యః 

సతు (ప్రస్తావయ్ఞేషు కాం (పడాస్యతీ దశ కకామ్ * 114. 

తథా చ. సకృ దుక్తం న గృషహ్ణోతి, స్వయం వా న కరోతి యః, 

౫ యస్య సంపుటికా నా ప్ కక స్తస్య సుభాషితమ్ ! 275. 

అ శ్రకస్న్మ్ న్న హాని గోష్టీసమయే చితాజ్లో నాయాతః అథ శే వ్యాకులీ 

శరా తాః పరస్పరం జల్చితు మారచాొ 8. “అహో
 1 కి మద్య సుహృ న్న సమాయాత ౪! 

కెం సింహాదిఖిః క్వాసి వ్యాపాదితః! ఊత లుబ్ధడో 3? అథవా ఆనలే (ప్రపతితో! ఇకా 

త్ 



దీణరో | పజ్బాత నమ్, 

విషమే వా సవతృణలౌల్యాత్ 2 ఇతి. అథవా సా ధ్విద ముచ్యతే. | 

స్వగృహే ద్యానగ తేఒపీ న్నీ గ్ట్క పొపం విశజ్యర్ట తే మోహాత్ ; 

కిము దృష్టబవ్వూపాయ! ప్రతిభ యకా న్లారమధ్య స్టే. 176. 

అభ మన్ధరకో వాయస మాహ:-- భో లభుపతనక్క అవాం హీరణ్యక ళ్ళ తావ దొ 

వ ప్యళకా త స్యా న్వేపణం కర్తుం మన్దగతిత్వాత్ . త ద్ద్హత్వా త్వ మరణ్యం శనోధయ, 

యది కుతచి కం జీవన్నం పశ్యసి. ఇతి. త దాకర్ణ్య లఘుపతనకో శాతిదూనే యాన 

ద్దచ్భుతి, తావత్ పల్వలతీ శే చి తౌజ్ఞః కాటపౌాళనియ న్ట్రీత స్టీస్థతి. తం దృష్ట్వా వోక్ష 

వ్యాకులితమనా స్త మవోచత్ . “భద్ర కి మిదమ్.” చిశ్రాజ్షోలపి వాయ'స మవ 

లోకి విశేషేణ దుఃఖితమనా బభూవ. అథవా యుక్త చేతత్ . 

అపి మక్షత్వ మాపమ్నూ నష్టో వా వీస్టదర్శనాలత్ 

(పొయేణ (ప్రాణినాం భూయో దుఃఖాజేనోఒలధికో భవేత్. 1 

తత శృ చాప్పావసానే చ్విత్రాబ్రో లఘుపతనక మానా:--- (భే మి త్తి. 'సంజాతో 

ఒయం తౌవ న్మమ మృత్యుః. త్ర ద్య కం సంపన్నం, య ద్భృవతా సవా మే దర్శనం 

సంజాతమ్. ఉక్తం చృా క్రై 1 

(పాణాత్యయే సముత్పన్నే యది స్యా ని శ్తృదర్శనం, 

తే దళం సుఖదం. పక్ళా జ్లీవతోఒపి మృతస్య చ 118, 

తత్ క్ష సవ్యం య న్మయా (పణయాత్. సుభాషితగోబ్టీ. ప్వభిహితమ్. తథా హీరణ్య్థక 

మకా మమ వాక్యా దాచ . 

ఆజ్ఞానాజ్ జ్ఞానతో వాపీ దురు క్షం య దుదాహాతం 

తత్ కు న్రవ్యం యువాభ్యాం మే కృతా (ప్రీతిపరం మనః 179. 

త చ్భు త్వా లభఘుపతనక ఆహా౭“భ(ద, న బేతవ్య మస్తద్విథె రి కే ర్విద్యమానైః. 

యావ దహం (ద్రుతతరం హీరణ్యకం నృహీత్వాఒఒగచ్చామి. అపరం యే సత్సురుహా 

ఛవన్సి తే వ్యసనే న వ్యాకులత్వ ముపయా గని, ఉక్తం చా 

సంపది యస్య న హర్దో, విపది విపాదోో రణే చ ఫీరుత్య్వక్, 

తం భువన(్యత్రయతిలకం. జనయలీ జననీ సుతం విరలమ్ుి 180. 

ఏవ ముక్త్వా లఘుపతనక శ్చితాజ్ద మాశ్వాస్య యత్ర హిరణ్యక మళ్గరకొ తిస్థత 

స్తత గత్వా సర్వం చి తాజ్తపాళశపత నం కథితవాక్. హీరణ్యకం చ చ తౌజ్దపాళ 

మోతుణం (ప్రతి కృతనిశ్చయం పృష్ట మారోప్య భూయో ౬ పీ సత్వరం చి తౌజ్ఞ Mar 

గతః సోపి మూపక మవలోక్య కిలో జ్ఞైవితాశయా, సంక్లిస్ట ఆహా: 
ఫ్ 



మి నే ౦ (ప్రా, వీ క. ౬ ౧౧౯ 
నం 

“ఆపన్నా కాయ విబు క్రైః క ర్రవ్యాః సున్బాదోఒ౬మలాః, 
ee 

న తర త్యాపదం కశ్చి ద|ోఒ(త మి త్త్రవివర్టితేః. 
181. 

పీరణ్యక ఆనా! “భద్ర త్వం తావ న్నీ తికాశ్ర్రళ్లో దతుమతిః. తత్ కథ మత 

కాటపాశే పదిత? స ఆహ:._“భోః న కాలోఒయం వివాదస్య. తే న్న యావత్ 

స పౌపాత్తా లుభకః సమఖ్యేతి తావ ద్ద్రుతతరం క ర యేమం మత్పొదపాళశమ్* తే 

దాకర ని నివా స్యావా హిరణ్యక 8.— “కింమ య్యపీ సమాయా తే లుబ్దకా ద్భిభేషి ? 

తతః కాత (ప్రతి మహతి మే విర క్తిః సంపన్నా, యద్భవద్విథా అపి నీతిశాన్ర్ర 

విద ఏచా మవస్థాం (ప్రాప్పువ ని, తేన త్వాం పృచ్ళామి స ఆవాఃభ [ద కర్మణా 

బుద్ధి రపి వాన్య తే. ఉఊరక్తం చ | —_ 

కృతా _నృపాశబన్టైా నాం థై వోపహతచేతసా
మ్ 

బుదయః కుబ్బ్దగామిమోో భవన్తి మవాతా మపి, 182. 

విధాతా -రచికా యా సా లలా'టే౬కు.రమాలికా 

న తాం మాక్టయితుం శ్రకాః స్వబుద్ధ్యా౬ హ్యతీపజ్టుతాః 
188. 

ఏవం తయోః (ప్రవదతోః సువ్బాద్వ శిసనసంక ప్రవృదయో మన్లరకః శనైః శనై స్తం 

(పదేళశ మాజగామ, తం చృష్టా లఘుపతనకో హీరణ్యక మాహ:---*అపో 1 న కోభన 

మాపతితమొ.? హీరణ్యక ఆవాః “కిం స లుబ్ధక 8 సమాయాతికి స ఆవా:--*ఆస్తాం 

తావ ల్లుబ్ధక వార్తా. ఏస. భుస్థరకః సమాగచ్చతి. త దనీతి రనుష్ట్రితా ఒచేన యతో 

చయ మ ప్వస్య కారణా న్నానం చ్యాపొదనం యాస్యామో యది స పాపా 

లంబ్బక 8 సమాగమిష్యతి. త దహం తావత్ ఖ ముత్ప్సతిస్యామి- త్వం పున ర్చిలం (పవి 

క్యాత్తానం రతయిస్యుసి. చిశ్రాష్లోలపి వేగేన దిగ _్హరం యాస్యతి. ఏవ పున కల 

చరక స్థలే కథం భవిష్య తీతి వ్యాకులోంనస్మి* ఇశ్రా న్లశే (ప్రౌప్తోఒయం మక్టరకః, 

హిరణ్యక ఆహా! “భద్క నయా క్త మనుష్టితం భవత్యా య ద(త్ర సమాయాత$, 

"త ద్భూయో టపి (ద్రుతతరం గమ్య తామ్, యావ దసౌొ లుబకో న సమాయాతిి 'మస్థ 

రక ఆహా:---“ఛ(ద్ర; కిం కరోమి? న శక్న్నోమి తత్రస్థో మి త్త్వివ్యస నాన్ని దాహం 

సోఢ్డుక్. తే నావా మ (శాగతః అథవా సా ధ్విద మచ్య తే. 

దయితజనవిప్రయోగో వి శ్రవియాగ శృ కేన సహ్యోః స్యుః, 

యది సుమహొపధకల్చో వయ స్యజనసరిగ మోన స్వాత్? 184 C3 

వరం (ప్రాణపరిత్యానో) న వియోగో భచవాద్భశేః, 

(ప్రాణా జనా న్లరే భూయో, న భవన్తి భవద్విధాః 185. 

చైవం తస్య (ప్రవదత ఆకర్ష పూరికళశరాస మో
 లృష్టకో ఆస్ట కానక తం దృష్టా 



౧౨౦ పజ్బత న్స మ్. / 

మాస.జేణ తస్య స్నాయుపాళ _స్తక్త జాత్: ఖణ్ణితః. అ (తౌ నే చితౌజ్ఞః 'సత్వరం 

పృష్ట మవలోకయకా (ప్రధావితేక. లఘుపతనకో 'వృకు మారూథః, పీరణ్యక శ్చ సమీప 

వర్తి బిలం (పవిస్థః. అ థాసా లంబ్రకో మృగగమనా మ స -వ్యర్థ్మశ్రమ స్టం 

మళ్భరక ౦ మస్టం మనం స్థలమభ్యే గచ్చ నం దృష్టవాక, os చ్చ, “య ద్యపి 

కురజ్హొ ఛాశ్రాఒ౬పహృత స్తథాఒప్యయం కూర్మ అహా రార్భం సంపౌదితః. త-దద్యా 

స్యామిే.ణ మే కుటుమ్బ స్యాహారనిర్వ ఎత రృవిష్యతి.” ఏవం విచిన్య. తం దరె! 

జ | జ ఆ జో అను అ జాకి 

సంచ్చాద్య భనుషీ సమారోప్య స్క స్టే కృత్వా గృవాం (పతి ప్రస్థీతః, | 

అ (తారే తం నీయమాన మవలోక్య హీరణ్యకిో దుఃఖాకులః పర్య బేవయత్ ,- 

క్షస్టం భోః ! కస్ట మాపతితమ్ !  . 

ఏకస్య దుఃఖస్య న యావ దనం గబ్బా మ్యహం. పౌర మివార్థవస్య, 

తావ ద్ద్వితీయం సముపస్థితం మే, ఇ్మదే ప్యనర్థా బహులీభవ_న్ది. 186, 

యావ దస్థలితం తావత్ సుఖం యాతి సమే పథి, 

స్టలితే చ సముత్పన్నే, విషమం చ పదే పదే. 181, . 

య న్న(మం సరలం వావీ య చబ్చాపత్సు న సీదతి 

ధను ర్మిత్త్రం కలత్తం చ దుర్లభం శుద్ధవంశజమ్, 188, 

“న మాతర్శి న దాలేషు, న సోదర్యే, న బాత చే 

సం విప్రమృ స్తాదృళః పుంసాం) యాద్భ గి త్త్రేనీరన్ననే, 18%, 

యది తావల్ కృతాస్తేన మే ధననాశో విహిత స్త న్యార్షశ్రాగ్షస్య మే వి శామభూకం 

మి_త్తగిం కస్థా దపవ్శాతమ్! అపర మపి మి.త్త్యం పరం మన్థరకసమం న స్యాశ్, 

ఉక్తం చృ- 

అసంపత పరో లాభోో గువ్యాస్య కథనం తథా, 

ఆపదిషమో కు. ఇం చెవు మి త్త స్యెతత్ ఫల్మత్రయమ్, 190. 

త దస్య పశ్చా న్నాన్టః సుహృ చె. తత్ కిం మ మోప ర్యనవరతం వ్యసనళనై 

ర్వర్గ తి పార్ట విధి. యత ఆదౌ తావ ద్విత్తనాళళ తతః పరివార భం, తతో చేశ 

త్వాగః, తతో మిత్త్రివియోన ఇతి. అథవా స్వరూప మేతత్ సశ్వేసా మేన జన్తూనాం 

జీవితధర్మ స్య. . ఊ క్షం చ క 

" కాయః సన్ని హితాపాయః, సంపదః కుణభజ్దురాక 

సమాగమాః సాపగమాక సర్వేసౌ మేవ దేపీ* నామ్. 191, 

తథా చ కుతే (ప్రహారా నిపత న్యభీక్ల, మన్నవయే దీవ్యతి జాఠరాగ్ని 1, 

' ఆపత్సు వైరాణి సముల్లసన్హి ఇదే స్వనర్థా బహుళీభవ స్త్రి "2 192 



కు (5 స ఏ వా 
_ప్టీక కే జై ౧౨౧ 

ఆపో సా ధూ_క్టం కే నాపి.--- 

(ప్రాప్తే భయే పర్మిత్రాణం, (ప్రీతివిప్రమృ భాజనం, 

శేన రత్న మిదం సృష్టం మి త్త మి త్యతు,రద్వయమ్, 194. 

అ (తౌన్షనే చ్యాకన్షపరౌా చి తాజ్బలఘుపతనకా త తవ సమాయాతా. అథ 

కంరణ్గక ఆవాః: “అహో! కిం వృథా పలపితేన? త జాగవ చేప మపోకో కృపి 
& ఫీ డ్రె ఎడా 

గోచరా న్న నీయతే, తావ దస్య మోతోషాయ శ్పి నతాము ఇతి. ఉక్తం శ 

“వ్యసనం పాప్య యో “మూహాత్ శేవలం పకిడదేవయేత్ , 

(కన్దనం వర్ణ య కేవ త స్యాన్తం నాధిగచ్చతి. 194. 

శీచలం వ్యసన స్మ్యో_క్తం భ్రహషజం నయపణ్ణి తేః 

త్ర సో చ్చేదసమార మ్మో విషాదపరివన్టనమ్. 195. 

అన్య చ్చ అతీతలాభ స్య సురకుణార్భం, 

3 భఏప్యలాభ స్య చ 'సజ్కమార్భవ 

ఆఫత్ప్స9పన్న స్య చ 'మోకు.ళార్ణం 

యన్న న్యు తేఒసౌా పరమో హీ మనికి 196. 
alr we 

ఎం 

త చ్చు్ర)త్వా వాయస ఆవాః “భోఖ య బ్యేవం తత్ (క్రియతాం మవ్వు నః, ఏష. 

చిశాజ్డో ఒస్య మానే గత్వా కిజ్చిత్ పల్వల మాసాద్య తస్య తీశే న శ్వేత "నూ 

భూతా పతతు. అవామ ప్యస్య క రసి సమారువ్యా మానై శ్చణ్బు(ప్రహోకైః ౩౯ ఉచేఖ 

యిహ్యామి, య్ నాసా దుస్ట్రలుబ్ధకో ముం మృతం మతా మము Cs 

యన మన్గరకం భూమా తపా మృగార్భం పరిధావివ్యతీ. అ తా-క్టే త్వయా దగ్చు 

స్ట్ 

రేటా. "త; గాం గో అ కో గ్లో, 

మయాని పాశాని ఖణ్జనీయాని, యే నాసౌో మక్టరకో (ద్రుతత= ౨ వలం . 

చిశ్రాజ్ఞ ఆహా: “భోజ భడ్రోంయం త్వయా దృష్టా అర్ర గాకు. 

ఒయం ముకో మ న్హ్లవ్యః ఆ క్షం చ 
హక్ 

య! 

“సిద్ధం చా యది వా౭ సిద్ధం చిక త్నావకో 
నిచేదయేున్ 

(ప్రథమం సర్వజన్లూనాం, తత్ (పెళ్లా జ చె సేనా 191. 

త దేవం (కియతామ్.” ఇతి. 

"త్రథాఒనుస్ట్రి తే స బుద్ద స 

సనాభ మషశ్యత్ = తం దృష్ట్వా హార్టి తమనా వ్యచి 

చేదనయా వరాకో ౬యం మృగః సావేేపజేవితః పాకం తోటయి? 

| పవిప న తః యం మే కే 

ద్వనా_న్గరం యావత్ (ప్రవిష్ట ప్తావ వ్యరి! త డ్యక్య్టోరయ pn 

మ 
చనా కమ్మడం భరాలు ౬ 

తల్వ్యాత్ . తే చేన నుసి తావ ద్భృహ్లోమి* ఇ త్యవధాక్య కచ్చా 
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౧౨౨ పజ త్ర అ మ్, 

( ఉక. క అ అ అద మృగ ముపొ(ద్రవత్ . ఏతసీ' న్న_న్దరే హిరణ్య కేన వ(జో పమదంసాగి ప్రవారణేన త ద్దర్భ 

చేస్టనం ఖణ్జకః కృతమ్, మస్థరకో ఒప కృణమ ధ్యా న్ని హ్కు_9మ్య సమో పవ _ర్దినం పల్వలం 

ప్రవిష్టః. చి త్రాజ్దోఒప్య(ప్రా_ప్హ స్యాపి తస్య తల ఉళ్లౌయ వాయసేన సహా పలా 
యితః. ఏతసి న్నన్తనే విలమో విషాదపరో లుబకో నివృతో యావత్ పళ్యత్కి తావత్ 
కచ్చపోటఒపి గతః తత శ్చ త (తోపవి శ్వేమం శ్లోక నుపఠత్. 

“(పాపో బన్టన మ ప్యయం గురుమృగ స్తాన క్ర ప్రయా మే హృత 

సంప్రా_ప్హః కమఠః స వాపీ నియతం నష్ట్ర స్త వా చేశతః, 

ముళ్లైమోల(త్ర వనే (భ్రమామి శిశుకై స్త ఫ్ కః సమం భార్యయా, 

య ఇచ్చాన్య న్న కృతం కృతాన్త కురు భో స్త చ్చాపీ సవ్యం మయా. 198-= 

ఏవం బహువిధం విలప్య స్వగృహం గతః. అథ తస్షికా వ్యాధే దూరతరం గతే సర్వే 
ఒపి తే కాకకూర్శమృగమయాషికాః పరమానసష్షథాజః పరస్పర మాలిజ్ఞ ఫునర్తాత మివా 
తానం మన్యమానా స్త చేవ సరః సంప్రాప్య మహాసుఖేన సుభఖాషితక థాగోష్టీ వినో 
చేన కాలం నయ ని స్మ, ఏవం కాకా వివేకి నా మిత్త్ర్రసం(గ్రహాః కార్యః. న చ 

మి త్త్రేణ సవా వ్యాజేన వర్తితవ్య మితి. ఉక్తం చ యతః. 

యో మిత్తొణి కరో త్యృత్ర న కాటిల్యేన వ ర్తే 

లేకి సమం న పరాళ్లూతిం సంపాప్నో తీ కథంచన, 109. 

ఇతి శ్రీవిష్ణుశర్శ విరచితే పబ్బత నికే మిత్త్రసంప్రాప్తి ర్నామ 

ద్వితీయం, త నం సమా ప్పక్. 

4a 



నీ 
టం 

కాకోలూకీయ కొ. 

అ ఛేద మారభ్య తే కాకోలూకీయం నామ తృతీయం త్ _వంమ్, య సాగియ 

మాద్యః శోక 

న విళ(సేత్ పూర కన | కా ప్రనేత్ పూర్వవిరోధితస్య శళతోశ్చ మి త్తిత్వ ముపాగతస్య, 
దగ్ధాం గుహాం పశ్యత ఘూకపూర్తాం కాక్శపణీ లేన మహుుతాన్ల నేన, 1. 

త ద్యథాఒనుకూయతే,___అ స్తీ దాక్షీణా త్యే జనపదే నుపాలాకోప్యం నామ 
నగరమ్. తస్య సమో పస్టోఒ౬నేకకాఖాస నాథో ఒతిఘునకరప క్ర్రచ్నమా న్వ(గోధ 

ww ఆ సల. లీల 
పాదపో౭ స్ట, తత్ర చ వేఘవర్లో నామ వాయసరాజో౭ నేకకాకపరివారః (పతి 
వసతి స్య వ త్మ విీహీతదుర్షర చనః సపరిజనః కాలం నయతి వం తథా౭ న్యూ ఒరి 

మద్ద “నా నామోలూక రాజో ౬ సంఖ్యోలూక పరివారో గిరిగుహాదు కా శ్రోయ (పతీవసతి 

సృ. సన రాశా వభ్యేత్య స దైవ తస్య న్య(గోధస్య సమనాత్ పక్మిభమతి. అ థో 
లూకరాజః పూర్వవిరోధవకా ద్యం కంచి ద్వాయసం సమాసాదయతి తం వ్యాాపాద 

గి క్ష అ క on 3 ళ్ గచ్చతి. ఏవం నిత్యాభినమనా చ్చృనెః శనై స న్నర గ్రోధపాదడపదుక్లం లేన సమశ్లా 
న్నిర్వాయసం కృతమ్. అథవా భవ త్యేవమ్, ఉక్తం చ 

య ఉపేవ్నేక శ తుం స్వం (పస 

రేం చాలస్యసంయు కం స శె సేన పాన్ను తే, 

తథా చ... జాతమా[త్రం న యః శ్శ్ళతుం వ్యాధిం చ (పళశవుం వయ్న్ 

న అతిసుహైజ్ఞయుకోఒపీ స పశ్చాత్ తే; హన్యతే, 8 

ఆధా ఒ న్యద్యుః న వాయసరాజో సరా) న్య్యాయససచివా నాహూవయ (పో 
6 తు వాచ. “భోజ ఉత్క_ట సావ దస్యాకం శు రుద్యుమసంపన్న శ కాలవశా నిత్య 

మేవ న్నికాగ మే సమే త్యాస్యత్పవకదనం కరోతి. తక్ కథ మస్య (ప్రతివిధానకొ. 
వయం తౌవ చాత" న పక్యామఇ న చ స్య దివా దుక్షం విజానీమళ యేన స్వా 

(ప్రవారామః. త దత విషయ్ కిం యుజ్య తే సంధి విగ్రహ యా నానన సంశ్రయ 

నకం? 
ఇ 

టె 

అధ్ధ లే [పోచుః.-*్యయుక్త మభఖిహితం దేవేన య టేష (ప్రశ్నః కృతః ఊకం శృ 

డన! డ్ర్వైధీభావానా మేకతమస్య కియమాణస్య త ద్విచార్య శీఘ్రం కథయన్తు భవ 



౧౨౮ పఖ్బత న్హమ్, 

అప్ప ్టై నాపీ వక్తవ్యం సచివే నాత్ర కిబ్బన, 

పృష్టేన తు బుకం పథ్యం వాచ్యం చ (పీయ మ్మప్రియమ్. హం 

యో న పృష్టో హితం (బూతే పరిణామమే సుఖావపాం 

సుమ ఎన్టీ) (పీయవక్తా చ కేవలం స రిఫుః సతః, ర్ం 

తస్తా బేకాన్త మాసాద్య కార్యో నన్తో) మహీపతే; 

యేన తస్య వయం కురో నిర్ణయం కారణం తథా 6. 

అథ స మేఘవర్థో ౬న్య్వయాగతౌకా ఉళ్లీని సంజీ వ్యనుజీవి (ప్రజీవి చిరంజీవి 

నొమ్నః పళ్ళు సచివాకా (ప్రత్యేకం (ప్రహ్హ మారబ్దః. త త తేసా మాదౌ తావ దుజ్జీ 
et కళ 2 వినం పృష్టవాక్.--- “భ(ద, ఏవం స్థితే కిం మన్యలే ఛవాక ?' 

స ఆవాః:_“రాజన్ బటలవతా సహా విగహోే న కార్యః. యథా స బలవాకా 

కాల్బపవారా చ. ఉక్తం చ యతః 

బలీయ సే (పణమతాం కాలే (పహరతా మపీ 
అ వాన్ జ్య WE . సు౦కుది శాలగ 9 (పతీప మిన నము గాః 7. 

తథా చ--- సంత్యాజ్యో ధార్మిక కార్యో (భాతృసంఘాతచాకా బలీ 

జ అనేకవిజయీ చెవ 5 సంధేయః న రిపు ర్భృవేత్ , 8. 

'సంధిః కారో్య్ ఒప్యనాన్యేణ విజ్ఞాయ (పాణసంశయం, 

(ప్రాణైః సంరథీ.తెః సర్వం యతో భవతి రత్నీతమ్. రం 

యే నా నేక యుద్ధ విజయీ స తేన వెేేపాత్ సంధానీయః, ఉక్తం చం 

అనేక యుద్ధవిజయీ సంధానం యస్య గచ్చతి 

త త్సభాచేణ త స్యాళు వశం గచ్చ _న్యరాతయః, 10. 

సంధి మిచ్ళెత్. సము శానీ! సందిష్టో విజయో యుధి ; 

న హీ సౌంశయికం కుర్యా ది త్యువాచ బృవాస్పతిః. 11. 

సందిగ్ధా విజయో యుద్దే జనానా మిహ యుధ్య తామ్, 

ఉఊపాయ,[త్రితయా దూర్ధ వం తస్తా చ్యుద్ధం సమాచరేత్, 12. 

అసందధా సో మానా ద్యః సమే నాపి వాతో భృశమ్ 
ఆమకుమ్భ ఇ వాన్యేన కరో త్యుభయసంకత్ష్యయమ్, ఎ 18. 

సమం శక్తిమతా యుద్ద మళక్తస్య హీ మృత్యవే, 

దృపత్ కుమ్భం యథా భిత్త్వా తథా తిస్థతి కక్తిమాకా. మళ 
అన్యచ్చ,-- భూమి ర్మ్త్త్రం హిరణ్యం వా విగ్రహస్య ఫల్యత్రయమ్, 

కం ల నా _స్యేక మపి య జ్యేసాం విగ్రవాం న సమాచరేత్. ర్ం 



౧౨౫ 

కున న్నా ఖుబిలం సీంహః పాషాణకకలాకులం 
(పాస్నో తీ నఖిభజ్ఞం వ్యా ఫలం వా మూపకో భళేక్, 16. 
తస్తా న్న్న స్వాత్ ఫలం యత్ర దుస్ట్రం యుద్ధం తు జేవలం, 
న తక్ సయం వుల దం హ్, _రృవ్యం ప కథంచన, 17. 
బలీయసా సమ్మాకానో వె “వెత సీం వృత్తి మాచరేత్ 

| వాఇ్ళ స్నో లక్షీం, న భాజక్టం కదాచన, 18. 
కుర్వ ని స్స్ దైత సీం వృత్తిం (పాప్పప్షీతి మహతీం (శ్రియమ్ 
భుజజ్దవృ త్రీ మాపస్నూ వధ మర్హతి శేవలమ్. 19. 
కార్త ౦ సంకోచ మాస్టాయ (పహారా నపి మక యేత్ 

జ కాలే న మతమా నుతి స్టేత్ కృష్ణ సర్పవత్. 20. 
ఆగతం విగ్రహాం మత్వా సహన (పశమం నయేత్ , 

విజయస్య వ్యానిత్య త్వా (దభ సం చ సముత్చ ఎజేత్ క 21. 
కీథొ ద, బలినా సహ యాద్ధజ్య మితి నా స్స్ య. 

(పతివాతం న హీ ఘనః కదాచి దుపసర్పతిం' 29. 

ఏన ముజ్జీవీ సామమ న్హ్విం సంధికారం క్ష ప్తవాకం 
అథ త చ్చు్ర)త్వా సంజీవిన మాహా: *ఛద్ర త వాభ్మిప్రాయ మపి [కోతు 

మిచ్చామి.? స ఆహా: —ోదేవ, న మ- మైతత్ (పతిభాత్మి య చృకుణా. సవా సంధిః 
క్రీయలే. ఉక్తం చ యతః 

శకుణా న హీ సందధ్యాత్ సుక్లిస్ట్రే నాపీ సంధినా, 

సుత ప్ప మపి పానీయం శమయ 'త్యేవ పావకమ్. 20. 
అపరం చ స స కారోఒత్య క్ట న్గలుబ్దో ధర్మ గహితః. త త్వయా విశేషా న్న్న సంభేయః, 

ఉక్పం చ యతః. 

సత్యధర్మ విహీనేన న సందధ్యాత్ కథంచన 

సుసంధితో ఒప్యసాధుత్వా దచిరా ao నికియామ్, వక్ష, 

తస్మా లేన సవా యోద్ధవ్య మితి మే మతిః. ఉక్తం ద యతే$...- 
త్రూరో లుభ్రోఒలసోఒ సత్యః (పమాదీ న్ 1 దస్థీరః 

ఇ మూడో వృద్ధావమన్తా చ సుఖ్లోచ్చేద్య్యో భ భజే (ద్రిపుః, 25. 

అపరం లేన పరాభూకతా. వనమ్, త ద్యది సంధానకీర్తసం కరిపష్యామ9ు స భూయో 

ఒత్య నం కోపం కరిష్యతి, ఉక్తం చృా 

చతుక్టోపాయసాధ్యే తు రిపౌ సా_న్ట్వ మష్మకియా, 

స్వేద్య మామజ్వరం (ప్రాజ్ఞః కో ఒమ్మృసా పరిషిఇ్బతి ! 26, 



౧౩౬ ఏక్చుత్ [ మ్, 

సౌమవాదాః సకోపస్య శత్రోః (ప్రత్యుత దీపకా, 
(ప్రత్త స్యేవ సహసా సర్బిహ స్తోయబిష్ట వః. లి 

య బే వైప వదతి రిపు గృలవానితి త ద ప్యకారణమ్. ఉక్తం చ యతః... 

తథా దృ 

ఉఊత్సావాళ క్తిసంపన్నో వాన్యా చ్చ తుం లఘు రురుమ్, 

యథా కణ్టీరవో వాగే సుసామ్రజ్యం (ప్రపద్యతే. 28, 
మాయయా శత్రవో వధ్యా అవధ్యాః స్యు రృలేన యే, 
యథా శ్రీ తాప మాస్టాయ హతో ఖీయేన కీచకః. సీర 
మృత్యో ర వోగ్రదణ్లస్య రాజ్ఞో యాని వశం ద్విహః, 
శస్పతుల్యం కం మన్య న్నే దయాలుం రిపవో నృపమ్, 80, 

(ప్రయాతి శమనం యస్య తేజ స్తేజస్వీ తేజసా, 
వృథా జాతేన కిం తేన మాతు ర్యావనవోరిణా? తిష, 
యా లక్షీ ర్న నులిప్తాజ్లీ వెరకోణితకుజ్కు. మైః 

కాన్వాలవి మనసః (ప్రీతిం న సా ధశ్తే మనస్వీనామ్, లలి, 
రిఫుర_క్షేన సంసిక్తా తత్ స్రీ నే తామ్ముభి సా 
న భూమి ర్యస్య భూపస్య, కా క్లాఘా తస్య జీవనే 2౨) లి, 

ఏవం సంజీవీ విగ్రహామ_న్ష్రం విజ్ఞాపయామాస, 

అభ త చ) త్వా ౬నుజీవిన మప్పచ్చత్ .- “భద్ర; త్వ మనీ స్వాఖిప్రాయం 

నిచేదయి.” సో౭|బనీత్ ._ “డవ దుస ః స బలాధికో నిర ర్యాద శం త్ లేన సనా 

సంధివిగహొ న యుక్తా. శేవలం యాన మర్షం స్యాత్. శకం చ, 

బలోత్క_. కేన దుస్ట్రేన మర్యాదారహి తేన చ 

న సంధి ర్విగ్రహో నైవ వినా యానం, ప్రశస్యతే, 84, 
' ద్విధాకారం భవే ద్యానం; భయ(త స్త పలాయనమ్ 
ఏక, మన్య జ్ఞీగీపో శృ; య్మాతాలకుణ ముద్య తే, శిర, 
కార్తికే వాథ వలే వా విజిగీపోః (ప్రశస్యతే 
యాన ముత్కృష్టవీర్యస్య శతుదేశ్కే న చాన్యదా. 86, 
అవస్క-న్షప్రదానస్య 'సశ్వే కాలాః (పక్షీ ర్లితాః 
వ్యసనే వ_మానస్య శతో శృ దాన్వితస్య చ. క. 87, 
స్వస్థానం సుదృథం కృత్వా భూరై క్ట ర హాబలైః 
పరదేశం తతో గచ్చేత్ (ప్రణిధివ్యా ప్త మ్మగతః, 88, 
అజ్ఞాతవివధా సారతోయసస్యో (వజే త్తు యః 
పర రాష్ట్ర్రం స సూ భూయః స్వ రాష్ట్ర మధిగచ్చతి, 89. 



కాళోలూ కీయ మ్. ౧౩౭ 

త _త్తే యుక్తం కర్త మపసరణమ్. అన్య చ్చ 
న విగ్రహం న సంధానం బలినా కేన పాపీనా, 

కార్యలాభ మెపీ త్యూపసరణం (క్రియతే బువైః, 40. 

హ_క్షం చ యతః, 

దపసరతి మేషః కారణం తత్ (పహర్తుం, 

మృగపతి రపి కోపాత్ సంకుచ త్యుత్నతిష్ణుః, 

isn గూూఢమన్షోోపణారాః 

కి మపి విగణయనో బుద్ది మున్షః సహ స్తే, శ1, 

ఆన్య-చ్చ,_ బలవ నం రిపుం దృష్ట్వా చేశత్యానగం కరోతి యః 

యుధిష్టిర ఇ వాప్న్హీతి పున ర్ట్వక్ స చేడిసీహ్, కడై, 

యధ్యేపికాంకృరిం కృత్వా దుర్చులోే యో బలీయసా 

స్య వాఖ్మీతం కుర్యా డాత్త్యన శ్చ కులతుయమ్ొ తేలి, 

న .. క్త ఫ్యాపసరణసమయో లయం న సంభే హన చ? ఏవ 

మ నుజీవిమన్ఫో౬ పసరణస్య. 

అథ తస్య వాక్యం 'సమాకర్ష్మస్టి (పజీవిన మావా? * భద త్వ మ ప్యార్మే "మూ 

౬క్సిపాయం వద. సోలఒ(బవీత్ .___ “దేవ మమ సంధివి[గ్రపాయా నాని (త్రీణ్యప్ న 

డుతిభాొ న్లి. విశేవక శ్చాసనం (ప్రతిభాతి. ఉక్తం చ యలేః,-- 

న(కః స్వస్థాన మాసాద్య గజేన్ష) మపి కక్షల 

స ఏవ (ప్రచ్యుతః స్టానా చ్చునా౬పి పిభూయ టే, శ. 

అన్యచ్చ)--- అఫియుక్తో బలవతా దున్చే తిస్టేక్ (ప్రయత్న వాకా 

తృత్రస్థః సువ్బా దాహ్వానం  ప్రకర్వీ తాత్మ ము క్షయే. తర్, 

యో రిపో రాగమం ర్ భయజంత్ర స్త సమానస 

స్వస్థానం సంత్య జే కృత న స ళ్లూయో వసే న్న కం 46. 

దంహ్ఞైవిరహితః సరో మదహీనసో యథా గజ 

స్టానహీ న స్తథా రాజా గమ్యః స్యాత్ సర్వజన్తుషు. శీ, 

నిజస్థానన్టితో ఒ య్యేకః శతం యోచ్టుం సహ స్వః 

* శ్రక్రానా మపి శృతూణాం, తస్తాత్ స్థానం న వంత్యజేత్ . 48, 

తస్తా ద్దుష్టం ద్భఢం కృత్వా WS ళం. 

(ప్రాకారపరిఖాయు క్ర క్షం, శస్తాందిఖ్సి రలంకృతవంు త్స, 

టప మధ్యగతో నిత్యం ల మూయ కృతనిశ్చయళ్ర 

ప సంపాహ [సి కూ న్లం మృతో వాస మేస్యు సి. 50. 



యల౮ా ప 

అన్య చ్చ, --- బలినాళటవీన బధ్యనే లఫఘువో ఓ పే ప్యేక సంశ్రయా; 

విపక్నేణాఒప్కి మరుతా యశ్రైకస్థానవీరుధః. 51, 
మహో న "ప్యేకజో వృతో బలవాకొ సు(ప్రతిస్టిత 

(పసవ్యా ఇన వాలేన ఛక్షోళ్ ధర్షయితుం యత, ఛ్ర్2, 

అథ యే సంహాతా వృకాః సర్వతః సు(పతిస్థి తా; 

న లే శీఘేణ వా తేన హన్య స్తే హేక సం శ్రయా త్, 5, 

ఏవం మనుష్య మేకం చ శాశ్యే ణా౬పి సమన్వితం 

శక్యం దిషా మన్యే, హింసని చ తతః పరమ్.) ర్త 

ఏవం (ప్రజీవిమ_న్ట్రః. ఇద మాసనసంజ్ఞకమ్, 
ఏతత్ సమాకర్ష్మ్య చిరంజీవినం (పాన కా “భద త్వ ముపీ స్వాభి ప్రైాాయం 

వద సో౭(బవీత్.- “దేవ పెడ్డుణ్యమభ్యే మమ సం(శ్రోయః సమ్యక్ (ప్రతిభాతి, 

తత్త నాస్రనతాసం కార్యమ్, ఉక్తం చ, 

అసహాయ; సమర్థ ఆపి తేజస్వీ కిం కరిష్యతి ? 

నిర్వాతే జ్వలితో ఇ వహ్నిః సయ మేవ (పశామ్యతి. | ర్ర్, 

సంగతి; శేయసీ పుంసాం, స్వప జే చ విశేపషత౪, 

తుషై రపి పర్మిభప్తా న (పరోహా ధ్ధి తేళులా 8, ర, 

త ద _తవ స్టిలేన త్వయా కళ్ళిల్ సమర్థః సమాశ్రయణీయ$, యో విపత్పం తీ ఆారం 

వాజా(కే ణాపీ సాహాయ్యం న కరిష్యతి. ఉక్తం చ యతః, 

వనాని దహతో వయ్న్ః సఖా భవతి మారుతః, 

స ఏవ దీపనాశాయ, కృశే క స్యా స్టీ సాహృదమ్? ర్, 

అథవా నైక చేకాన్తం య దృలిన మేకం సమాళయేత్ . లభఘూనా మపి 'సంకయో 
రాయి భవ త్వేవ. ఉక్తం చ యతః. 

సంఘాతవాకా యథా వేణు ర్చి విడో వేణుఖి ర్వ ఎ్రలోకి 

న శక్యః స సముచ్చేత్తుం దుర్చలోఒపి తథా నృపః, రీ, 
యది పున రుత్తమసంశ్రయో భవతి తత్ కి ముచ్యతే. ఉక్తం చు. 

మహాజనస్య నంపర్క_ః కస్య నూన్న తీకారకః ? ( 

పద్య పత్తి స్థితం తోయం ధత్తే ముక్తాఫల్మశియమ్. 

త చేవం సంశ్రయం వినా న కళ్చిత్ (పతీకారో భవతి, తస్మాత్ సంశ్రోయః8 
ఇతి మేటభిపాయః, వీవం మం నన దర్ప 

59, 

కార్య 

a) 



కాళోలూకీయ మ్. బాకా 

' అ శ్రైవ మఖిహితే స మేఘువర్ణో రాజా జ ననం స దీస్హ్రాయుషుం 

సక అనీతిశాన్ర్రపారంగకం సి సిరజీవినామానం (ప్రణమ్య (ప్రోవాచ. కశ్రాత్ర య జేసే 

మలమూా పృష్రొః 'సచివా హావ దత సీత స్వ్యాపి తవ తత్ ప పరీకార్థమ్, యేన త్యం సకలం 

(శుత్వా య దుచితం త చే సమాదిశసీ, త ద్య ద్యుక్తం భవతి తత్ 'సమాడేక్యమ్,' 

స ఆవాః “వత్స, సన్వ్వై ర స్వ్యేతె ర్నీతిశాస్తోశ్రయ ముక్తం సచివెః త దుప 
ంయుంజ్య తే స్వకాలోచితం సర్వ మేవ. 'పర మేష ద్వైధీఫావస్య కాలః. ఉక్తం చ 

అవిశ్వాసం సదా తిస్టేత్ సంధినా విగహేాణ చ 

= డై పధీభావం సమ్మాశిత్య నూనం శక బలీయసి, 60, 

త చృత్రుం విశ్వా స్యావిశ్వ గై న్స్ క్లోభం దర్శయద్భిః నువే మోచ్చిద్య తే కప్పు 

ఊం ప, 

ఉఊచ్చేద్య మపి విద్వాంనో వర్ధ వర్షయ _నన్టరి మేక చా 

గుడేన వరి త శ్లేప్తా సుఖం వృద్ధ్యా య. 61. 

తూ న శ్రీణాం శత్రోః క కుమి| తస్య పణ్య, స్ర్రీణాం క శేషతః 

మయో భవే దేకథభావేన న స జీవతి మానవః. 62, 

కృత్యం 'దేవద్విజాతీనా మాత్రన శ గురో స్తథా 

ఏక భా వేన క_ర్షవ్యం శేషం డై వధం సమా(శితమ్, 68. 

ఏకో భావః సదా శస్తో యతీనాం ఫావితాత్త్మ నాం 

త్రీళఖ్రానాం న లోకానాం ఏశేపే.ణ మహీభృశాకు. టక 

క్ దై్యధీభావం సం శితేస్య కేవ స్వస్థానే వాసో భవిష్యతి. లోళ్యాశ్రయా చ్చ శత్రు 

ముచ్చాటయిప్య సీ. అపరం యది కిళ్చీ చ్చిద్రం తస్య పశ్యసి త జ్ఞత్వా వ్యాపా 

. ఆయివ్య్యసీ.” మేఘవర్ణ ఆహ: “తాత, మయా సోబఒవిదితసం్యయః. తత్ కథం తోసి 

శాధ్రం జ్ఞాస్యామి.” స్థిరణీ వ్యాహ:--- “వత్చ న కేవలం స్టానమ్స్ శిడ్రా ణ్యపి కస్య 

(కుకటీకరిష్యూమి (ప్ర పణిధిలి ఉక్తం చృ 

గావో గస్టైన పశ్యన్తి ని వేడైః పశ్య ని వె ద్విజాః, 

బాశ ః పక్యే స్త రాజాన ం శృముర్శ్భ్యా మిత నే జనాః, గర్, 

ఈ క్తం వా ఏిపయే, 

“ య స్తీర్థాని నిజే పక్నే పరపక్నే విశేషతః 
గుప్తే క్నానై ర్నృపో వేత్తి న స దుగ్షతి మాప్ప్రుయాత్ + 66. 

మేభువగ్గ ఆహా: “కౌత్క కాని తీరా న్యుచ్య చే? కతిసంభ్యాని చ| కీడశా ఇ 

చరాః? తత్ సర్వం నినేద్యతామ్. ఇతి. స ఆహ “అత్ర విషయే ఇగ౫వతా 

17 



౧౭౦ ప క త్ర త్త మ్, 

నారదేన యుధిష్టిరః (ప్రోక్తః, య చృత్రుప మే ఒష్టాదళ తీర్థాని స్వప్నే పబ్బుదళ, 

(తిఖ త్రుభి ట్ల రు పచనై స్తాని ఫ్రైయాని. 3 జః స్వపకుః “పరపక్ను శ్చ వశో్ శవతి, 

ఊం చ నారదేన యాధిష్టిరం (పలి, 

కచ్చి దష్టాద కా న్యేషు, స్వప జే దశ పబ్బు చ 

(తిఖి శ్రీ రవిజ్ఞాతై శ్వేత్సి తీర్థాని బారకై 8. 61. 

తీర్థశ బే నాయు _క్టక రాఖిధీయశే. త ద్యది శేచాం కృత్సితం భవతి, తత్ స్వామిమో 

₹ఖీఘాతాయ భవతి, (ప్రధానం భవతి. తద్వృద్ధయే స్యా దితి. త ద్యథా._మ న్స్; 
పురోహితః, సేనాపతి; యువరాజ దౌవారికక; అ_న్పర్వంశిక* (పశాసకజ సమా 

హూర్హృ ము. (పచేష్ట్ర జ్ఞ జాపకాః, సాధనాధ్యతు.:, గజాధ్యరుః, న. 

దుగ్దపాల కరపాల వీమాపాల పోత్క_టభ్భశత్యాః, ఏషాం భేదేన (రా (గిపుః సాభ్య కే, 

స్వపమ్నే చ దేవీ జననీ, కుకీ మాలిక, శయ్యా'పాలక ౬, స్పర్శాభ్యకుః, సాంవత్స 

రిక 8 ఖిపుక్ జలవావాకక తామ్బ్చాలవాపహాకం, ఆచార్యః, అజ్బరకు.కశ స్థానచి నకం 

ఛ త్త)ధరః, విలాసీనీ. ఏహాం వైర జ్వారేణ స్వప్నే విఘాత 8. తథా చృ__ 

వైద్య సాంవత్స రాచా ర్యాః స్వప తేల ధిక్స తా శ్చ రాక 

యథా౬హితుణ్లికోన తాః సర్వం జాన గి శృతుషు, 68, 

తథా చ కృ త్యాకృళత్యవిద స్తీర్ణే హ్య_న్హః (ప్రణిభయః పరం 

విదాంకుర్ట ను మవాత స్తలం విద్విపదమృ సః.” 69, 

ఏవం మ _న్లి) వాక్య మాక ర్ల్యా (తౌ_్ల నే మేఘవర్థ్భ్య ఆహా? “తాత అథ కీం 

నిమి _్ల మేవంనిధం (పాళి న్లికం స దైవ వాయసోలూకానాం వైరమ్' 2 స ఆహా:-..- 

వ కడాచి ద్ధంస శుక బక కోకిల బాత కోలూక మయూర కపోత పారావక 

రస (పభృతయః సర్వేటపి పక్నీణః సమేత్య స. 2 మ _చన్రయితు మార క 

అస్తాకం తావ డై పన తేయో రాజా. స చ వాసుదేవభ క్షణ న కా మీ 

చినా మస్తాకం కరోతి. తత్ కిం తేన వృథాస్యామిన్యా యో లుబ్బకపాకే ర్న్నిత్యం 

నిబధ్యమానానాం న రకం విధ శే? ఉక్తం చ 

యో న రక్షతి ని్రస్తా్ పీడ్యమానాక పనైః సదా 

జన్తూక- పౌస్థివరూ మే స కృ తానో న 'సంళయ;ః, గా 70, 

యది న న వ సమ్యచ్నే తా తత; (ప్రజా 

అకర్ణధాగా జలథా విఫ్లవే తేవా నౌ రివ. 71. 

ప డిమాకా పురుపో జవ్యో ద్భిన్నాం నావ మి వార్గ వే 

అ(ప్రవక్రార మాచార్య, మనధీయాన మృుత్విజమ్, Ta 



కాళోలూ కీయ మ్. ౧౩౧ 

అరవ తారం రాజాన, భార్యాం చా పియవాడినీం, 

(గామకామం చచ గోపాలం వనకామం -చ నాపితమ్, 12, 

తత్ సంచి న్వ్యాన్యః కక్సి (చాజా విసాజ్ఞనూ'నాం (కియతామ్ి ఇచి. 

అథ త గృద్రాకార ములూక మవలోక్య సమె కఖిపాతమ్..“య చేషజలూకో 

రాజా౬స్తాక ౦ భవిష్యతి. త దానీయన్తాం నృపాఖిషే. “'సంబెన్డి నః సంభారాఃి? ఇత 

అథ సాధితే వివిధతీర్టోదకే) పగుణీకృ తే ప్రోత్తరశతమూలి కాసంఘా లే; (పద క్లే సింహో 

సన్సే వర్తిలే స _ప్పద్వీపసము ద్రభూధభరవిచ్మి లే ధర్మిత్రీమజ్జలేే (ప్రసౌరికె వ్యాష్టైచరక్మ్మణి, 

ఆపూరికేసు పామకుమ్మేసు దెపేహు వాజ్యేషు హ్హ క దర్చళకాదిషు మాల్య 

వస్తుషు, పఠత్సు వన్షిము క్యేషు, చేకోబ్చారణపశేషు సముది తెహు గ్రాహ్మకోషు, న్ఫ్రిపశే 

యమువతీజన్తే ఆనీతాయా మ[గ్రమహిప్యాం కృకాలికాయామ్, ఊలూకో ఒఖిపేకాస్తం 
ఒఫ్ 

యావ త్సింహాసన ఉఊపవిశత్సి తౌవ త్యుతోఒపీ వాయసః సమాయాతః సో౭చిక్త 

యక్... “అహాగ్ 1 కి మేహ సకలపతీ,సమాగమో మహోత్సవ శ్చ +" 

అథ తే పక్నీణ స్తం దృష్ట్వా మిథః (పోచుః.--- 6పక్షళాం మే వాయాస 

శ్వ తంరః శూయ లే. ఉక్తం చా . 

నరాణాం నాపితో ధూ_ర్తః, పక్నీణాం చైవ వాయ'సః 

దంప్టిణాం చ సృృగాల స్తు శ్వేతభిమ్ స్తపస్వినామ్. 14 

త ద స్యాపి వచనం (గ్రావ్యూమ్. ఉక్తం చం 

బహుధా బహుభిః సార్ధం చిన్తితాః సునిరూపితౌః 

క 
న అన 3 

ఆ 

కథంచి న్న విలీయస్తే విద్వద్భి శి న్టితా నయా. 
75 

అథ వాయసః సమేత్య తౌ నావా “అహో! కిం మహాజననమాగ మో ౬యం 

పరమమహోత్సవ శే ఇ శే (పోచుః--- “భల నా్ట్ కశ్చి ద్విహజ్ఞమానాం రాజూ, 

తద స్యోలూకస్యు విహాజ్బరాజ్యాఖిపేకో నిరూప్త _ప్రిష్టతి నమ పత్ని తె త్త 

మపి స్వమతం దేహి. ('ప్రస్తాచే సమాగతో౭ఒసి. అ థాసౌ కాకో వివా స్య్యాహ:--- 

“అహో! నయుక్త మేతేత్ , య న్మయ్లూర హంస కోకిల చక్రవాక శుక కారణ్ఞవ 

హారీత సారసాదిషు పమీ(ప్రధా నేహ విద్యమా నేషు దివాష
్ట సాక్టిన్య క రాలవ క్ర స్యాష్ 

పీకః క్రియతే. త న్నైత న్మమ మళఠమ్. యితే కా 

వ(క్రనాసం సుజిహాకుం (క్రూర మ(ప్రీయదర్శు సమ్; 

అకుద్ధ స్యేదృశం వక్త్రం) భవేత్ (కుద్దస్ట కీష్బశకు 1 
16. 

తథా చృా స్వభావరె్యద మత్వ్యుగం (కాక మృప్రియవాదినమ్ 

ఉ లూక ౦ నృపతిం కృత్వా 
కౌ నః స్ రావిష్యతి 1 

17; 

షష 



౧౩౫౫౨ ప 'ఇ్బ త మ్, న 
© 

అపరం వెన కేయే స్వామిని స్థితే, కి మేష దివాన్టః (క్రియ లే రాజా? త్ర ద్య ద్యవపీ 

= జ ల కం ఆలే గుణవా౯ భవతి, తథా ౬ ప్యేకన్మీక సామిని స్థితే, నా స్యూ భుూపః (పశస్య త. 

ఏక ఏవ హీతార్థాయ తేజస్వీ పార్ధివో భువ, 
యుగా న ఇవ ఫాస్వమన్రో బపావోఒ(త్ర విప త్రయే. 178. 

త _ర్తస్య నామ్నాఒపీ యూయం పరేసా మగమ్యా భవిష్యథ. ఉక్తం చ 

గురూణాం నామమ్మా త్రేఒపి గృహీతే స్వామిసంభ చే 

దుషానాం ఫురతః చేమం తత ణా దేవ జాయతే. 79, 
లు యా 

తథా చృ-_. వ్యపదేశేన మవాతాం సిద్దిః సంజాయలే పరా 
శళిసో వ్యపదేశేన వసన్టి శళకాః సుఖమ్.) 80. 

త ఊచుః. “కథ మేతత్ ?' స ఆహా; 

కథా. ౧. 

కస్మింళ్చి ద్వ నే చతుర్షన్లో నామ మహాగజో యూథాధిపః (పతీవనతి స్క, 
తత కడాచి నృవా త్య నావృష్టిః సంజాతా (పభూతవక్షాణి యావత్. తయా తడా 
గ(హదపల్వలసరాంస్ కోప ముపగతెని, అధ _తెః సమ స్తగజై; స గజరాజు (పో_క్తః.-- 
“దేవ పిపాసకులా గజకలభా మృత (పాయా, అపరే మృతాశళ్ల్చ,త దన్విహ్య తాం కళ్ళి 
జ్ఞైలాశయో యత్ర జలపానేన స్వస్థతాం (వ్రజ ని” తత శ్చిరం ధ్యాత్వా తే చాభి 
హీతమ్...... “అ స్తీ మహాకా (హోదో వివిక్తే (పదేశే స్థలమధ్యగతః పాతాలగజ్ఞాజలేన 
స దైవ పూర్ణః. త తత గమ్యతామ్. ఇతి, తథా ౬నుస్ట్రికే పజ రాత ముపసర్పద్భిః 
'నమా'సాదిత సో స ట్రూదః తత్ర స్వేచ్చయా జలమవగా హ్యీా సమయ వేలాయాం 
నిప్కా_9)న్రాః, తస్య చ (హదస్య సమనా చృళకబిలా అసంఖ్యాః సుకోవుులభూవకొ 
తిస్టన్టి, తేఒ౬పి సమ శై రపి కై ర్టజై రిక స్తతో (భమద్భిః పరిభగ్నాః. బహవః శశకా 
భగ్న పాదళిరో[గ్లీవా విహీతాః.  శేచి నృతాణ కేచి జీవశేపా జాతాః. అథ గతే 
తసీకా గజయూశే, శళకాః సోబ్వేగా గజపాదతుణ్ణసమావాసాః శేచి దృగ్న పా దాః, 
అన్యే జర్టరితక లేబరా రుధిరవ్లుతాక అన్యే హతశిశవో బాప్పపిపీతలోచచాః, సమేత్య 
మిథో మనం చక్రుః. “అహో ! వినహ్టై వయమ్. నిత్య మే -వైత ద్రజయూథ మాగ 
మిప్యతి, యతో నాన్య(త్ర జల ముష్టి. తత్ సన్వెసాం నాకో భ పిష్యతి,. ఊ_క్షం చ- 

స్పృ్శళ న్నపి గజో వాని జను న్నవీ భుజజ్ఞమః 
హస న్నపి నృపో వాన్టి మానయ న్నవి దుర్దనః, 81. 

త చ్చి స్థితాం కళ్ళి దుపాయః.ి 
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త్ర తకః (పోవా-దః “గమ్య తాం చేశళత్యా గేన, క్రి మన్యత్ 2 ఆక 

నును "నా వ్యాసేన లా న 

త్యజే డేకం కుల స్యార్లే, (గ్రామ స్యార్డే కోలం త్యజేత్, 

(గ్రామం జనపద స్యార్థ, ఆత్మా స్థ పృథివీం త్యజేత్. తడి, 

'చేమ్యూం సస్య(ప్రచాం నిత్యం పశువృద్ధికరీ మపి 

పరిత్యజే నృపో భూమి మాళ్థాస్థ మవిచారయక 8ిలి, 

ఆపదర్శే భనం రమే, ద్దారాకా రే వ రప్పి 

ఆత్తానం సతతం రకే ద్దానై రపి ధనై కపి 84. 

రత శ్చాన్యే (పోచుః.--- “భోజ పిత్స పెతామహాం స్థానం న శక్యతే సహసా 

త్వ _క్లుమ్, తత్ (కియతాం "తేషాం కృతే కాచి ద్చిఖీపికా, యత్ కథ మపీ డైచా న్న్న 

సమాూయా ని, ఉక్తం చా 

నిర్విపే. ణాపి సక్చేణ కర్తవ్యా మహతీ ఫటా, 

విపం భవతు చామా స్తు ఫటాటోపో భయంకరః. 85. 

అ థాశ్యే (పోచు$క య జ్యేవం తత సేపాం మహ ద్భిథీ షికాస్థాన మర్రి 

రకీంన నాగమిప్య_న్ది, సా చ చతురదూతాయత్తై విఫీపికా. యతో విజయదతో వామ 

లో అలో జ్ ఆద ఇభ క్ : ey Ep 

రాజాూ౬స్మత్సా ఏమో శశక శ్చస్ట )మజ్జలే నివసతి. తత్ (పేపస్య తాం క సక 

we ఇ అద్య ల జ్, న 

ఆవమూథాధిపసకాశం, య “చ్చ్ష్ట 9 స్వా మే ర్ _చ్చం ని పే ధయతి. యతీ 

వశ క్రో అద చుట "స కశ షమ నా స్ట సైనా క్ 

ఒ-్మత్పరిగ్రహోఒస్య సమనశ్తా ద్వసతి.” ఏవ మభిహితే (శ్ర ధ్టేయవ త్ కదా ఓఒప్ 

నివ రటేలి 
అడి 

అ థా న్యే (ప్రోచుః.— “య ద్యేవ తే ద_స్టి లమ్మకన్లో నామ శోశేక 8. ౫ శ 

అలో చు ఎ లే జా 

వ చనరచనాచతురో దూతేకర్శజ్ఞః. స తత్ర (కేష్యతామ్. ఉక్తంచ, 

సాకారో నికస్పృహోే వారీ నానాకా(స్రుపిచమే.ణ9 

పరచితావగన్తా చ రాజ్ఞో దూతం స ఇప్వు టే. 86. 
= 

ళ్ 

ఆన్యచ్చ,- యో మూర్ష౦ లౌల్యసంపన్నం రాజచ్వారిక మాచ శేత్ 

మిథ్యావాదం విశేపేణ తస్య కార్యం న సిధ్యతి. ఓ, 

కా 
నాం క నానరు | పార్ 

త దసిప్య ఆ ంయ ద్టీస్తాద్వ సనా చాత నాం సునిర్ము కి) అ భాగ్య (ఎ చకా 

ఆ ళ చ్ a అ డూ సప అలో 

కలవో! యుక మేతత్ + నాన్యః కశ్చి దుహామో ౬ సాకే ౩ జ్వితేనక్టం తై వ 

1శియతామ్.” 
సనమాీపెేే నిరూపినో గత శృం తవాలనుస్టి 

ఆభ లమ్మక క్లో *~జయూథాొధిపసమ
ో నిరూఎత గళ se స్ట 

లమ్బకర్ణో ఒపీ గజమార్ల మాసా ద్యాగమ్యం స్థల మారువ్యా తం గజ మువాచ,ా 



౧౩౪ క ణా త్ర వ మ్. 

"భ్రూ జ్ఞ దుష్ట గజ్బు కి మేవం లీలయా నిశ్శజ్య్క_తయా ఒ(త్ర దన్ష(హద ఆగచ్భసి! త 

నాగ నవ్యష్, నివర్త సృతామ్.” ఇతి, త దాకర్ష్య్య విస్కి తమనా గజ ఆహా__“'భోో 

క _స్త్వ్వమ్।! % స ఆహ:-- “అహం లమ్మక గ్లో న CER ళ్ల న్షిమణ్ణలే వసామి, 

సాంప్రతం భగవతా చన్చిమసా తవ సౌశ్ళేష (పహీతో దూతే?. జానా త్యేవ ఛవాక్సా 
యథార్థవాదిసూ దూతస్య న దోషః కరణీయ, దూతముఖా హీ రాజానః సర్వ ఏవ, 

క పు 

ఉద్య శే ప్వుపీ శస్టే్ర్యషు బన్టువర్టవ ధే హ్యపి 

పరుపా ణ్యపీ జల్పనో వధ్యా దూతా న భూభుజాం 88, 

త చ్భుత్వా స స ఆవాః “భోః శశక, తత్ కథయ భగవత శ్చన్ద్రమసః "సందేశం 

యేన సత్వరం (క్రియతే. స అహః. “భవతా౭తీతదివసే య. స హాగచ్భతా 
(ప్రభూతాః శశకా నిపాతితాః. తత్ కింన వేటి ఛభవాకా న్యమ పర్మిగహో 
ఒయమ్? త ద్యది జీవితేన తే ప్రయాజనక్, తదా శే కే నాపి జ నాత్ర (హదే 
నాగన్షవ్య మితి సందేళః.? గజ ఆవాః _“అభ కవ ర్లతే భగవాక స్వామా చస్ట్రః[ 

స ఆహః._ “అత్ర (వాడే సాంప్రతం శభ కా నాం ఛవద్యూథనుథి ౪” నాం వాత శేసాణాం 

సమాక్యాసచాయ 'సమాయాత ప్రీస్టతి. అహం పున స్ప చా న్దికం (హపేషితేః.” గజ ఆహా! 

య ద్యేవం త ద్దర్భయ మే తం స్వామినం యేన (పణ మ్యాన్యత్ర గచ్చామి. నే 

ఆవహాః “భోజ ఆగచ్చ మయా స హైకాకీ యేన దర్శయామి. త థాలనుష్థితే 
శళకో నిశాసమరయే తం గజం (హదతీనే నీతా జలమభ్యే స్ధితం చన్ష్యుబిమ్బృ మదర్శయత్ , 

ఆవా చ “భేఖజ ఏపు నః స్వామి జలమభ్యే సమాధిస్థ ్లిస్టతి. త న్ని భృతం 

(ప్రణమ్య ' సత్వరం (వజ. నో చేత్ సమాధిభజ్రా ద్ఫూయా౭పి (పభూతం కోపం 

కరిష్యతి.” అథ గజోఒపి (తస్తమనా _స్తం (ప్రణమ్య ఫున గృమనాయ ప్రస్థితః. శళకా 
శ్చ తద్దినా దారభ్య సపరివా రా; సుఖేన స్వేషు స్టా నేమ తెస్ట్రన్సి స స్మ 'అత్రో ఒ౬హాం 

(బవీమి._ “వ్యపదేశేన మహాతామ్ ఇతి, అపి చృ తుద మలసం కాప్రురుషం వ్యస 

నిన మక్చతజ్ఞం పృషస్థ ప్రలపనశీలం స్వామి త్వేన నాఖియోజయే బ్లేవితకామ?, ఉక్తం చః 

యద మర్థప పతిం (ప్రాప్య న్యాయా శ్వషణతక్పరా 

ఉభా వహీ కుయం (పాషా పురా కశక పీద్ద లౌ, 89, 

తే ప్రోచుః-- “కథ మేతత్ ? స అహః 

కథా, ౨. 

క్ష సింళ్చి ద్వ న. ఫురాఓఒహూ మవసమ్, త (తాధస్తాత్ కోటే క పీష్ణులో నాను 

చటక+ (ప్రతివసతి స, అథ స దై|వా స్తమయవేలాయా. మాగతయో ర్వ్వయో రేక 

శు 
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సుభాషితగోస్థ్యా దేవర్షి (బ్రహ్మర్షి రాజర్షి ఫురాణచరికకీ ర్హృనేన చ పర్యటనద్భ హ్రైనేకకౌ . 

తూజాల (పకథనేన ద పరమసుఖ మనుభవతోః కాలే (వజతి, అథ కదాచిత్ కపే 

ష్షాలః ప్రాణయ్మా తార్థ మనై శ్నటడై 8 స హాన్యం పక్యశాలి ప్రాయం దేశం గతః, తతో 

యావ న్నిశాసమయేజఒపి నాయాత స్తావ దహం సోద్వేగమనా స్త ద్వియోగదుఃఖితే 

క్ని నితవాక- “అపో! కి మద్య కపిర్ణాలో నాయాతః? కిం శే నాపీ పొశేన 

బద్హ్రః! ఉతాహోస్విత్ శే చాపి వ్యాషాదికేః! సర్వథా యది క్రశలీ భవతి త న్నాం 

వినా న తిస్టతి" ఏవం మే చి న్లయతో బహూ న్యవోని వ్యతిక్రానాని. తత శ్చ తత్ర 

కోతే కదాచి చ్చీభ్రునో నామ శశకోఒ స్త్రమయవేలాయా మాగత్య |ప్రవిష్టః. మయా 

ఒకి కపిష్ణ-లని రాళ ల్వేన న నివారితః. ఆ థాన్యన్మీ న్నహాని కపిజ్ఞలః శాలిభకరుణా 

ద తీవ పీవరతనుః స్వ మాశ్రయం సృృత్వా భూయో౬పి త తోవ సమాయాతే8, అథవా 

సా ధ్విద ముచ్యతే. 

న తాదృగ్ జూయ తే సౌఖ్య మపి స్వే శరీరిళాం 

డారి్యేఒపి క్ యాదృక్ స్యాత్ స్వబేశే స్వపునే గృహే, 90, 

ఆ ఛాసా కోటరా నక్షతం శశకం దృష్ట్వా సాకేప మాహ:--*భోః శశక్క న త్వయా 

సున్షరం కృతం, య న్య మావసథస్థా నే (పవిపో౬సీ. త చ్చీఘ్రం నిష్క్భమ్యతామ్. 

శతక ఆహాః “న త వేదం గృవామ్, క్రిన్తుమ మైవ తత్ కిం మిథ్యా పరుపాణి 

జల్పసీ! ఉక్తం చృ--- 

వాపీకూపతడాగానాం 'దేవాలయకుజన్మ నామ్ 

ఉఊత్సన్రాత్ పరతః స్వామ్య మపి కర్తుం న శక్యతే, 91. 

తా చ (పత్యకుం యస్య య డ్భ్ఫు కం శేతాద్యం దశ వత్సరాకా 

తత్ర భుక్తి: (ప్రమాణం స్యా, న్న సాలఠ్నీ చాశురాణి వాం 92 

మానుపెకా మయం న్యాయో మునిఖిః పరికీ ర్రితః, 

తిరక్సాం చ విహాజ్ణా నాం యావ. దెవ నసమా[శ్రయః, 9, 

కరోపి త దాగచ్చ మయా సహ, యేన స్మృతిపాశకం పృష్ట్వా స యస్య దదాతి న 

జృక్టోతు, తథా గానుస్టి. కే మయాపీ చి న్దికమ్. “కి మశ్ర భవిష్యతి ? మయా 

(దష్ట్రవ న్రైజాయం న్యాయః, తతః కాతుకా దవా మపి తౌ వను(ప్రస్థితేః. 

అ (తా నే తీక్షదంపో” నా మారణ్యమార్తార సయో రిషవాదం (శ్రుత్వా 
వారె రాం ళు గ్రా అజ్ చు నీ 

స కకునోప| గప కా లితనయ క బాహు రద 
యార్రాసన్నం నదీతట మాసాద్య కృతకుశోషగ్రహో నిమో లితనయ; ఊళ్ళ పవాహు రర్ధ 

: అద్య వక 9 ఉఊ్వి ద * 5S షష "స అణు 

వ న “చెత ద్ద్భవామ్, న తవు ఇతి. క పిష్ణ-ల ఆవాః: “భో, యది స్యృృతిం (ప్రమాణీ 

'పాదస్పృస్టభవామిః (శ్రీనూర్యాఖిముఖ ఇమాం ధరోపదేశ నా మకరోత్ . “అహో 1 



. న్ న న్ 

అసారోఓఒయ౦ సంసారః, కుణభజ్ఞురాః (ప్రాణాః స్వప్న సదృశ: | ప్రియసమాగమః, 

ఇన్ల 9 జాలవత్ కుటుమ్మ పరి గహో ఒ౬యమ్. త ద్ధర్మం ముక్తా నాన్యా గతి ర్తి, 

డా క్షం చ 

అనిత్యాని శరీరాణి విభవో నైవ కాశ్వతః, 

నిత్యం సన్నిపాతో మృత్యుః, కర్తవ్యో ధర్మసంగ్రవాః, 94, 
యస్య ధర విహీ నాని ది్నా న్యాయా న్లి యా_న్టి చ 

స లోహకారభ _స్ట్రేవ శ్వస న్నపి న జీవతి, రగ, 

నాచ్చాదయతి కౌపీనం న దంశమళకాపవామ్ 

కున; పుచ్చ మివ వ్యర్థం పాడ్జిత్యం ధర వర్ణి తా, 96, 
అన్యచ్చ్ర--- పులాకా ఇవ ధాన్యేషు వూలికా ఇవ పక్నీషు, 

మశకా ఇవ మ_ర్జే్టేమ, యేషాం భరో న కారణమ్, 97, 

(శేయః ప్రహ్సం ఫలం వృతా, ద్రధ్నః (శ్రేయో ఘృతం సతమ 

(కేయ చెలం చ పిణ్యాకా, చ్చ్రేయాకా ధర్మ స్తు మానుపాత్ . 98, 

స్పై మూ త్రపురీ పెద్ధ మాహారొయ చ శేవలం 

ధర్మ పీ నాః పరాగ్థాయ పురుషాః పవో యథా. 99, 

స్లెర్యం సన్వేహ్ కృ ల్యేషు శేంస ని నయపణ్ణి తాః 

బవ్యా _నరాయయు కస్య భర్ష స్య త్వరితా గతిః, 200, 

సంకేషాత్ కథ్య లే ధరో, జనాః కిం విస్తనేణ వః? 

పరోపకారః పుణ్యాయ, పాపాయ పరపీడనమ్, 101. 
(శూయతాం ధర్మ'సర్వస్వం, (శుత్వా చె వావధార్య తామ్, 

ఆత్మనః (ప్రతికూజాని పనేపషాం న సమాచరేత్ ,9 102... 

అథ తస్య తాం ధరోపదేశచాం (శుత్వా శళక ఆహా: “భే భో కపిళ్లుల, 

ఏసు, నదీతీశే తపస్వీ ధగ వాదీ తిస్టతి. త చేనం పృచ్బావః' కపిఇాల ఆహా? “నను 
జ 

స్వాభావతోఒస్థాకం శృతుభూతోఒయ మస్తీ, త ద్దూగరే న్థీతౌ పృచ్చావః, కచాచి,. 
అ సంపద్య తే.” తతో a వూచతుః.._ “భే భో _స్తపస్వికా 
భర్హ్షాపదెశక్క అవయో ర్వివాదో వర్తత, త ద్ధర్మశాస్త్రద్వాశే ణా సాకం నిర్ణయం 
కురు. యో హీనవాదీ స తే ఛమ్యః.” ఇతి. స ఆహా: “భజ మా మైవం వద 
తమ్. నివృత్తోఒవాం నరకపాతకమాగ్దాత్ . అహీం నైవ ధర్మమార్దః, ఉక్తం చం 

5 అ ఆ అచ అహీంసాపూర్వకో ధరో యస్తాత్ సద్భి రుదాహృత;, 
తు ee ౨ యూకమ దంకాదిం స్తా తౌ నపీ రక్నయేత్, ~~ 108 



౧౩౭ 

హీంసకా న్యపీ భూతాని యో జిఘాంసతి నిర్ల ణః 
ఘు 

స యాతి నరకం ఘోరం కిం పున ర్యః శుభాని చం 104. 

9 ఆ వ. యే యాజ్జికా యజ్ఞకర్శ ణి, పకూకా వ్యాపాదయ్తి, కే మాగాః పరమార్థం 
(కుత ర్న జానన్టి తత కి లైత దుక్త మజై ర్యష్ట్రవ్య మితి, అజా (వీహాయ స్తావత్ 

సప్పవార్షికాః కథ్య నే న పునః పశువిశేసాః. ఉక్తం చ 

వృకాం శిత పకూక హత్వా, కృత్వా రుధిరక కమం, 

య డ్యేవ గమ్య లే స్యర్ద్యో నరకం శేన గమ్య శే? 105. 

త న్నాసాం భ కుయిస్మామి. పరం జయపరాజయనిర్భ్ణయం కరిహ్యామి. కిం త్వహం 

వృద్ధో దూరా ద్యువయో ర్భాహా నరం సమ్య బ్న శృణోమి, ఏవం జ్ఞాత్వా మమ సమాప 

వం్దినా భూత్వా మ మ్మో న్యాయం వదతమ్. యేన విజ్ఞాయ వివాదపరమాక్థం వచో 

వదతో మే పరలోకణాధో న భవలి. ఉక్తం చ యతీః,--- 

మానా ద్వా యది వా లోభాత్ [కోధా ద్వా యది చా యాత్ 

యో న్యాయ మన్య థె (బూకే స యాతి నరకం నరః. 106. 

పబ్బు పశ్వనృతే హాని దశ హి గవాన్ఫ తే, 

శతం క న్యాన్నలే హన్తి సహ్యసం పురుషాన్ఫ కే, 107. 

ఊపవిష్ట్రః సభామభ్యే యో న వక్తి స్ఫుటం వచః 

తస్తా ద్హూరేణ స త్యాజో్య న్యాయమో చా కీ యే దృతమ్ 108. 

తనా హు బేసి ముమ కణో౯పా నికే స్ఫుటం ఏడేదచయతము.ణ కిం బహునా, జేజు 

తు జేణ తథా తౌ తూర్ణం విశ్వాసిత" యఖథాత స్యోళ్సజ్రవ_ర్రినౌ సంజాత. తతశ్చ 

తే నాపి సమకాల మే వెకః పొదా-నే నాకాక, అన్యో దంహైర్మికకచేన చ తతో 

గత్యపాణౌా భవీ.తా వితి, ఆతోఒవాం (బవీమి.- “తధ్ర మర్గపతిం (ప్రాప్య ఇతి. 

భ భనోఒ ప్యేనం చచానర తుద మర్గపతి మాలా. రా(త్ర్యన్షాః స్త్తః శశ్షక వళ్ళా 

మాగ్చణ స్య ని ఏవం జత య దుచితెం తద్నిషాయ మతః షశషమ్, 

అథ తస్య తేద్వచన మాకర్ష్మ స్ట “సా ధ్న్వనే నాఖిహితమ్ి ఇ త్యుక్యా కూ నెం 

ఒ₹పి పార్టి వారం సమేత్య మ_న్ఫ్రయిషహ్యామ హే ఇతి |బువాణాః స్వే జు శీ లకో 

యథాభిమలేం జగ్ముః శేవల మవకిపో భ(డాసనె పపిష్టో ₹ఫిపేకాల్లిముఖో ఇవా?! 

ళల 

B 

జే ఇన రజ శ వమా జ 3 క్ష | షా 

కృకాలికయా స హా స్టే, ఆహ చ.- కః కొక భోః కిముడ్యావ న క్ర . 

మ మాఖిపే.క; ఖ్ ఇతి (శుత్వా కృకాలికయా ఒభిహ్తమ్...- 6జి దు త వానే 

కృతోఒయం వెషఘ్నూ వాయసేన గతా క సక్వే౬పి విసాగా యడకపుతాసు చిక, 

5 9 “జ్ వ పా వ వంద షప 

శీవల షేకో బయం వాయసోటవశ్స్ట్య్రః శీ నాపి హేతునా శిస్టతి, త త్వరిత ముల 
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౧౩౮ా ప ణా త్ర త్రీ మ్. 

యేన త్వాం స్వాశయం (పాపయామి. త చ్చు త్వా: సవిపాద ములూకో అ 

మాహా: “భే భో దుష్టాత్మన్్ కిం మయా లేఒపకృతమ్స్ య (దాజ్యాభిషే సీకో మే 
విఘ్న తః? త నక్యత్షళ్సతి 'హాన్యయ మావయో మన్వైగం సంజాతమ్. ఉక్తం చ--- 

వాలే సాయకై ర్విద్ధం, ఛిన్నం రోహాతి వాసీనా 

మ కం వీభక్సం న (ప్రరోవాతి వాక్ట తక్. 109. 
ఇ త్యేవ మభిధాయ కృకాలికయా సవా స్వాశ్రేయం గతః. 

అథ భయవ్యాకులో వాయసో వ్యచిన్మయత్ . “అహో! అకారణం వైర 

మాసాదితమ్ ! మయా కి మిదం వ్యావ్భాతమ్ ? ఉక్తం చ 

అదేశకాలజ్ఞ మనాయతిక్షమం 

య దృపియం లాఘువకారి చాత్శనః 

యో౭(త్రాబవీత్ కారణవర్టితం వచో 
నత ద్వచః స్యా ద్విస మేవ తే ద్యచః. 110, 

బలోపపస్నూ ఒపి హీ హాాబుకైనూ న్నరః 

పరం నయే న్న స్వయ అ చెరితామ్; 

భిహ జమా ప్రీతి విచిశ్య భతయే 
దకారణాత్ కో హీ విచకుణోే విపమ్ ? 11]. 

పరపరిచాదః పరిషపది న కథంచిత్ పణ్జితేన వ_క్షవ్యః 

సత్య మవీతన్న వాచ్యం యదు క్త క మసుఖావపాం భవతి, 112, 

సుహృద్భి pa క్, రసక్ళ ద్విచారితం 

స్వయం చ బుద్ధ్యా (పవిభారి తా శయం, 

కరోతి కార్యం" ఖలు యః స బఖుర్టమాక్ 

స ఏవ లక్ష్మ్యా యశసాం చ భాజనమ్.౫ 118. 

ఏవం వచి ED కాకో౭౬పీ (పయాత;, తదా (పళ్ళ త్య స్తాభిః సవా జాళికానా స్ 

గతం వైర మ స్రీ, 

మేఘవర్ణ ఆవాః_ “తాత ఏవం గలేఒస్యాఖిః కిం కృత్య మస్టీకీస అనా:-__ 

“వత్స ఏవం గలేఒసి హెద్దుణ్యా దపరః న్థూలో ఒభిప్రాయోఒ స్త్రి, ల మజ్జీకృత్య 
సయ మే వాహం తద్విజయాయ యాస్యామి. రిఫూకా వఖ్బయిత్వా _వధిహ్యామి, 

ఉక్తం చ యతః... 

బబుబుంద్ది సమారు కై! సానా బలోత్క_్టటా; 

శక్తా వఇ్బయితు౦ ధూర్తా (య్రాన్మాణం ఖాగలా దివ,” “ 114 



కాకోలూకీయమ్, క. ది. పకక 

'సుఘవర్ష ఆహ: “కథ మేతత్ ఓ సో౭బవీత్ ..... 

కథా, ద. 

క స్మింశ్ళీ దధిష్టై నే మి శ్లృశరా నామ (శావ్హ్మాణః కృతాన్ని హో త్రపర హః 

(పతివసతి స్మ, తేన కడాచి న్నాఘమాసే సౌమ్యానిలే (ప్రవాత్తి మేఘాచ్చాదితే నగ న్స 

మనం మస్టం (పవద్గ తి పర్టన్యే, పశుపార్థనాయ కిలన్చీ ద్ర్రాామా_క్షరం గత్వా కశ్చి 

ద్యజమాసూ యాచితః,— “భే యజమాన ఆగామిన్యా మమావస్యాయా మహం 

యక్ష్యూమి యజ్ఞ్ఞమ్. త దేహి మే పశు మేకమ్.” అథ తేన తస్య శాస్త్ర) కః పీవర 

ణే ళో వి స్ వ జ ఆగ్రా కొ క గప జ్ 

తను పశు; (పద _త్తః. సో౬పి తం సమర్ధ మిత శ్నేత త గచ్చక్షం విజ్ఞాయ, ము స్ 

కృత్వా, సత్వరం 'స్వపు రాభిముఖః (ప్రక స్టే. అథ తస్య గచ్చతో మార్చే త్రయో ధూర్వాః 

మం క్రైమకళ్ధాః సమ్ముఖా బభూవుః, తై శృ తాదృళం పీవరతనుం స్క అరూఢ మవ 

లాోక్య మిథో ఒఫిపాతమ్.---- “అహో! అస్య పకో ర్భృకుణా దద్యతనీ కా హ్ 

పాతో వ్యర్హ తం సనీయతే, త బేనం వఇ్బుయిత్వా పశు మాదాయ శీత తాణం కుర క 

అథ తేషా మేకతమో వేషపరివ ర్హనం విధా యాపమాన్షేణ సముఖో భూత్వా త మాహి 

తాన్ని మూచే. భో భో బాలాన్ని హోలిక) కి మేవం జనవిరుద్ధం హాధ్యకార్య మను 

ప్టీయతే? య దేహ సారపేయోఒపవి(త్రః స్క_న్థాధిరాఢో నీయతే. ఉ క్షం చయతః,.. 

శ్యానకుక్కు-టచాజ్ఞాలాః సమస్పశ్మాః పక్తీరితా, 

రాసభోహ్ఞై విశేషేణ తస్తా తౌ న్వైవ సంస్ప ఎేత్ * 115. 

తత శ్చ తేన కోపాభిభూ తే నాభిహితమ్, “అహో 1 కి మస్టై వాక! యర్ 

'పకుం సారమేయం (ప్రతిపాదయసి.? సోల(బ్రవీత్  “ఆఅకహ్షాన్, కోపా నయా బీ 

కార్యః. యథేచ్చయా గమ్యుతామ్.? ఇతె. అథ యావత్ కిబ్చి దధ్వనోల కం గచ్చత్వి 

తావ ద్ద పతీయా ధూర్తః సముఖే సముపేత్య తే మువాచం--- “భే (బహూన్ కష్టం lL 
ణా 

అ= కు a న్ా అ జ a న ana / న్ 

కష్టమో 1 య ద్యపి వల్లభోఒయం త మృతవర్నః తవాలప్ స్య మానోపయితు 

మయుక్తమ్్ ఊఊ కం చ యతే8క.— 

me నెన్ ES 

తెర్యుజ్బుం మానుషం వాపి యో మృతం సం స్మ 2౭ కఫ్ & 

య న ప ణి 

పజ్బుగ వ్యేన శుద్ధిః స్యా క్తస్య ఇాన్చాాయ కాన వా 
11#é. 

ఆ థాసౌ సకోఫ మిద మాహ:-ా “భే, కి మె కోక! మొ, 

వదసీ.” సో౭(బవీత్ :--- “కగవన్, మా కోపం కురు. అజ్ఞానా వ్యయాక్మిహీతెమ్, వ్ర 
(గ టక be గతే (+ ౬7 

ళీ ఖాసి i 

లో ణ్ కనన ఆడ న న శు జ 

త్త మూక రుచిం సమాచరం ఇతి. అథ యావత్ సోకం వనా మ జ్య తి తా 

ఆ 
డో 1 టో జ — 

న త క జ్జ 

క్రృతీయ్లా ఒన్య వేషధారి 
ధూ ౮8 'సముఖః సము తెరి త్ర వాం భో అయు 

శాలి 
తాలి జే. 



౧౪౦ ' పజ్బుత టై; మ్, 

మేతత్. య కషం రాసభం స్కంన్ధాధిరూభం నయసీ. త ల్తే బ్రద్వాతా మేహ 

ఉక్తం చృ 

యః "స్ప బే (దాసభం మర్త్యో జ్ఞా జానా దజ్ఞానతో ఒపి వా 

సచేలం స్వ్వాన ముద్దిస్తం తస స్య పాస (పకా_న్హయే, 11". 

త త్త జై జైనం యావ దన్యః కశ్సి న్న పళ్యతి. ' అ థాసా తం పశుం రాసభం మన్య 

మాసూ భయా ద్భూవకా (పతీస్య స్వగృహ ముద్దెళ్య (ప పపలాయిత;. తత స్తే (తయో 

సగ. తం పశు మాదాయ యేచ్చయా భత్నీతు wr అశోఒహం (బవీమి.- 

“బహాుబుద్ధిస సమాయుక్తాకి ఇతి, అథవా సా ధ్విద ముచ్య తే. త 

అభినవ సేవక వినయై (ప్రాభుణికో ర్విలాసీనీరుద్చితేః 

ధూ_ర్హజనవచననికనై రివా కళ్ళి దవజ్చితో నా సీ, 118, 

కీంచ దుర్చలె రపి బహుభి సహా విరోధో న యుక్తః ఉక్తం చృ-ా 

బపావో న విరోద్ధవ్యా దుర్మయా హి మహాజనాః, 

స్ఫ్ఫుర_న మపి నా గేన్ష్రం భమయని ని విపీలికాః. 119, 

మేఘవర్భ ఆహాః . “కథ మేతత్ ౪ స్టీర జీవీ క థయతి.._- 

కథా. ర, 

అస్తి కస్మీంక్చి ద్వల్మీశే మహాకాయః కృస్ణసర్బో౭౬తీదర్చో నామ. స కాచి 

ద్చిలాను సారమార్ష ముత్స్చ జ్యా న్యేన లఘుద్యా రేణ నిప్కైఫమితు మూర నిహా) 

మత శ్చ తస్య మహాకాయత్వాద్ దైవవళశతయా లఘువివరత్వా చ్చ శరీరే (ప్రణ "సము 

త్పన్నః అథ (వణళ్ ణితగ నాను సారిణీభిః పిపీలికాఖిః సర్వతో వ్యాపో వ్యాకులీకృళ 
శ్చ కతి వ్యాపొదయతి? కతి వా తాడయతి? అభ (పభూతత్వా సార 

కుతసర్య్వాజ్జో౭౬తిదగ్చ 8 వ ముపాగతః. అతోఒవాం (బవీమి.--- *“బవావోన 
విరోద్ధచ్యాః. 'ఇతి. తదతాస్తీ కిష్పో సే వక్తవ్య మేవ. త దవధార్య యతో క్ట 

మనుష్టీయతామ్,_ మేఘవర్ణ ఆహ: "కక్ సమాదేశయ. త వాదేశో నాన్యథా 

క రవ్యః స్థిరజీవీ (ప్రాహ: “వత్స 'సమాకర్ణయ తరి సౌమాదీ నత్మికమ్వు యో 

మయా పబ్బుమ ఉపాయో నిరూపితః. త నాం విపతుభూతం కృ త్వాఒతినిస్టుర వ-చనై 

ర్పిర్భ ర్సృ్య యథా విపక్షుప్రణిధీనాం (ప్రత్యయో భవతి తథా సమాహృతణుధికై రాలి 
ప్యా వ్యైవ న్యగ్రోధ స్యాధస్తాత్ (ప్రతీష్య మాం గమ్యతాం, పర్వత మృస్యవమమాకం 

(ప్రతి. కళత్ర సపరివార ప్తిస్ట్ర యావ దహం సమస్తాకా సపత్నాకా స్యుప్రణీతేన కుధిగా 
విశ్వా స్యాభిముఖాక కృత్వా కృ తార్థ క్షాతదుర్షమథ్యో దివసే తా నర్భ తాం పాప్తాకా 

జ్ఞాత్వా వ్యాపాదయామి. జ్ఞాతం మయా సమ్యక్, నాన్యథా సాకం సిగ రిత్మి యులో 



'కాకోలూ కీయ మ్. కళే ౧౪౧ 

దుద్ద మేత దపసారరపాతం కేవలం వభాయ భవిష్యతి. ఉఊ_క్షంచ యతః. 

అపసారసనమాయు కం సయళజె రుర ముచంచే 
ఎవి A a౧ ఫ్రీ 

అపసారపరిత్య క్తం దుర్గవ్యాజేన బ్బ నమ్, 120. 

న చ త్వయా మదర్షం కృపా కార్యా, ఉక్తం చ 

ఆపి (పాణసమా నిహ్రైక పాలితాళొ లాలీతా నపి 

ఛృత్యాక యుద్దే సముత్స న్నే పశ్యే చ్భ్చుష్క. మిచేన్టనకొ. 121. 
తథా చుం (పాణవ (ద్రకుయే దృృత్యాక స్వకాయ మివ ఫోపషయీత్ , 

స దెకదివస స్యా యక స్య్యాదిఫు 'స్ఞమః. 122. 

త _త్త్వ యా౬వాం న్యాతవిషయే (ప్రతిే,ధనీయః.” 
జ ఉన అట రాళ మ్న్ వ్ జల న్ శ్వా ఇ త్వుకా తేన సహ శుస్కుకలహం కర్తు మూక బక అ థాస్య తస్య భృత్యాః 

స్టీర జీవిన ముచ్చ ఎఫ్టలవచనె కల్పన మవలోక్య తస్య వధా యోద్యతా మవేఘవశ్షే నాభి 

మతా... “అహో నివ_ర్హధ్వం యూయమ్. అవా మే వాస్య శతుపతుపాతినో 

దురాత్మనః సియం న్మిగహం కరిష్యామి. ఇ త్య భిధాయ తే సగ్య్యోపరి సమారువ్య్యూ, 

లఖభుఖి శృజ్బు(ప్రహానై _స్తం (పవాత్య ఆవాతరుధిరేణ ష్లావయిత్యా కేదుపదిష్ట మృశ్య 

వాక పర్వతం సపరివారో గతః. ఏతస్మి న్నన్షలే కృకాలికయా ద్విపత్ (ప్రణిధీ 

ఇవాతయా తత్ సర్వం మేఘవర్ట స్యామాత్యస్య వ్యసన ములూక రాజస్య నివేదితమ్, 

యత్ “త చారిః సంప్రతి ఫీతః క్వచిత్ (ప్రచలితః సపరివారః? ఇతి. ఆ థోలూకా 

ధ్ప స్త దాక శాన _స్తమయవేలాయాం సామాత్యః 'సపరిజ సూ వాయ సవధార్థం (ప్రద 

అతః. (ప్రాహ గ. “త్వర్యతాం త్వర్యతామ్. ఫీతః శత్రుః పలాయనపకః పుత్య 
కళే. ఉక్తం చృ 

ee శ త్రోః (పచలచే శద మేక మన్య చ 'సంశ్రయమ్ 

కురశ్వాణో జాయతే వశో్యో వ్యగ గ్ రాజసేవినామ్ 

ఏవం (బ్రువాణః సమన్హాన్న వటోధపాదప మధః పరివేష్ట్యు వ్యవస్థితః. యావ న్న కక 

చ్యాాయసో దృశ్యతే, తౌవ చ్చాఖా(గ మధిళూఢో ప్పాషస్టమనా పన్డ్ ప్ కన్హాయా 

మాసూ౭రిమర్దన నాక పరిజనాక (పోవాచ.__ అహో ! జం నాం తేషాం as 

' కత మేన చూ గ్రేణ (పనష్టాః కాకాః. తద్యావన్న దుస్తం నమాశ్రయ క్ష్ తావ = 

పృష్టతో గత్వా వ్యాపాదయామి. ఉక్తం చ 

వృతి మ స్వా(కితః శతు రవధ్యః స్వా జ్ఞగ్షుకొ 

కిం పునః సంక్రితో దుర్గం సామ్మగ్యా పరయా యుతషమ్. 124. 

ఒఅ క్రైాతస్మికా (ప్రస్తావే స్థిరజీవీ చి ర్రయామాస, “య జేకే౬న్మచ్చుత్రవోఒకుప 



౧౪౨ పకా త్ర వ మ్, 

లస్టాసద్వృత్తాన్నా యథాగత మేవ యాన్తి, -తతో మయా న కిల్చీ తృతం భవతి. థి 
ఊఉ కం చృ 

అనార వెళ్ళా హూ కార్యాణాం (పథమం సని లక్షణమ్, 

బారబ్ద స్య్యన్షగమనం ద్వితీయం బుదిలక్కుణమ్, 125. ౮ ధి గలం ధ 
త ద్వర మనారమృః) న చారమ్మవిఘాతః, త దహు మేతా నృబ్దం సంకా వ్యాత్తానం ' 
a ఖో నా ఛ్ జం దర్శయామి. ఇతి విణార్య మక్టం మనం శబ్ద మకరోత్. త చ్భ్చుత్వా కే సకలా అ 

ప్యులూకా దద్వధాయ (ప్రజగ్గః. అథ తే సూ క్షన్. “అపో! అహం స్టిరజీవీ 

నామ మేఫఘువ ర్లస్య మ చీ. మేఘవర్డే నె వేదన. మవస్థాం నీత, త న్న్న వేద యాక్ర, 

స్వామ్య (గో, శే సహ బహు వ కృవ్య మ_సీ.” అథ శ్రే ర్చి వేదితః స స Fie ల ఇ. 

విస్మయావిష్ట్ర _సత్ఫ ణా _త్తస్య సకాశం గత్వా (ప్రోవాచ... “భే భోఖ కి మేతాం 

a నత స్టాక్? తక్ కథ్యతామ్. స్థి నీర జీవీ ప్రాహః “దేవ, (శూయ తాం 

తదవస్థాకారఃంమ్. అతీతదినే స దురాత్తా మఘువక్లో యుప గో 

షం వీడయా యుహాక ముపరి కోప పకోక స్తో యానాం (పచలిత ఆసీత్. తతో 

మయా ౭ భిహీిత క్, స్వామిన్ నయుక్టం భవత _స్తదుపరి గున్తుమ్ బలవ_న్ల ఏకే 

బలహీా"నా శ వయమ్. ఉక్తం చృ-- 

బలీయసా హీనబలో విరోధం న భూతికామో మనసా౭పీ వాష్ళాత్ , 
న వధ్య లేఒత్య న్లబలో కా యస్తా ద్వ క్షం (పణాశోటస్త్తి పతజ్దవృ తైః, 126. 

తత్త స్యో్యపాయన్న ప్రదానేన సంధి కేవ యుక్తః. ఉక్తం చం 

భన రిపుం దృష్వ్వై వట మది లి 
దత్త్వా హీ రతేయేత్ (ప్రాణాజకా రతీతై తైన్ట్నం పునః. 127. 

త చ్చుత్వా తేన దుర్జన ప్రకోపి తేన త్వత్పతుపాతినం మా కా నేమాం దకాం 
నీత$. త త్తవ పాదా "సాంప్రతం మే శరణమ్, కిం బహునా విజ్ఞి సేన. యాన దహం 
(పచలితుం శక్రో మి తౌవ తం త్ర స్యావానే నీతా సర్వవాయసకేయం ప్ధా 

స్వామి. ఇతి, 

ఆ థౌరిమర్దన స్త దాకక్ళ్య పికృపితామహా క్ర మాగతమ_న్టభిః సార్ధం మ క్ట 
యాబ్బు (గే. తస్య చ చ పబ్బు మ _న్ల్రీణః, త్ర ద్య థా_రకాక్నుః, గ దీపాకుః, 
వృక్రనాస్క (ప్రాకారక్ట్య శ్వేతీ. త (తాదౌ రక్తాకు మప్పచ్చల్. “భద్ర ఏష, 
తావ త్తస్య కిపో ర కన్ల్రీ మమ వా స్తగతః. తత్ కిం se ఇతి, రక్తాతు. 
ఆవాః “చేవ, కి మశ చిన తే? అవిచారిత మయం హ_న్గవ్యః. యతః. 

ఫీన్య శతు ర్నివాన్హవ్యో, యావ న్న బలవాకా భవేత్; 
“IE _ప్రస్వపారుషబలః పశ్నా ద్భృవతి దుగ్టయః, i న 128, 



కాకోలూకీయమ్. క. ౫ ౧౪౩ 

కిం చ స్వయ ముపాగతా శ్రీ స్త్యజ్యమానా శప తీవి లోశే పవాదః. ఉక్తం చృా 

కాలో హీ సకృ ద ఖ్యేతి య నరం కాలకాజ్డీ ఇక్ 

దుర్ణభః స వున సేన కాలక ర్లాచికీర్ణ తా. 129. 

కూయతే చ యథా. 

“చితికాం దీపితాం పశ్య, ఫటాం ఛగ్నాంమ మైవ చ, 

భిన్న శ్లిహ్టై తు యా ప్రీతి రృ సా న్నే హేన వర్గ లే. 180. 

అరిమక్షనః (ప్రాహ:-- “కథ మేతత్ ౪ రక్తాకుః కథయతి.— 

: కథా, ౫, 
9 og ర జో, గ్ 

ఆస్తి కస్మిం శ్చి దధిస్థానే వారిదతో నామ (చావ్మాణః. తస్య స్ కృషిం కురష్టతేః 

స దైవ నిష్పలః కాలో౭తివ ర్లణే. ఆ క్రైకస్మి న్దివసే స బ్రాహ్మణ ఉప కాలావసానే 
ae ఖై జాలి జా శకి ద క రం 

ఘుచార్హః స్వక్షేత్రమభ్యే వృతచ్చ్భాయాయాం (ప్రసుప్తోలనతిదూ గే వల్మీకోపరి (ప్రసారిత 

బృవాతృటాయు క్తం ఫీషణం భుజజ్ఞమం దృష్టై చి క్టయామాసనూన మేసా కేశ 

దేవతా మయా కదాచి దపీ న పూజితా. తే చేదం మే కృషికర్మ విఫలీఛవచి. త 

ద్-స్య్యా అహం పూజా మద్య కరిష్యామి. ఇ త్యవధార్య కుతో౬పి శరం యాచిత్వా 

కశరావే నితమీష్య వల్మీకా_న్తిక ముపాగ మ్యూవాచ. “భోః శ్నేతపాల్క మ మొతా 

వన్సం కాలం న క్షారం య త్త మ్మత్ర వససి. జేన వూజా న కృతా. తత్ సాంప్రతం 

తమన.” ఇతి. ఏవ ముక్తా దుగ్ధం చ నివేద్య నృహాభియుఖం (ప్రాయాత్ . అథ 

(మాత శ్యావ చాగత్య పశ్యతి తాన ద్దీచార మేకం శరావే దృష్టవాక. ఏవం చ (ప్రతి 

జన మేకాకీ సమాగత్యే తనె తరం దడాత్తి ఏ కకం చ దీనారం గృక్షోతి. 

అ శ్రైకస్మి న్టివసే వల్మీశే క్షీకనయనాయ పు క్రిం నిరూప్య (శ్రావ్మాణో గ్రామా 

నరం జగామ, పుతో౬పి తీరం తత్ర నీత్వా సంస్థాష్య శ పున కృవాం సమాయాతేః. 

జెనా_న్దరే తృత్ర గత్వా దీనార మేకం చ దృషస్వై గృవాత్వా చ చి న్లితవాక-.--- 

“రూం సౌవరదీనారపూపోఒలయం వలీక౪. త దేనం హత్వా సర్వ మేక వారం (గ్రహ 
ణం కాం అట్టి ఈ జ 

పత్యం ఇ 'త్యేవం సం ప్రథా ర్యా న్యేద్యుః శరం దదతా (బాహ్మణపు త్రాణ సరో 

లగుజీన శిరసి తాడిత. తతః కథ మపి దైవవశా దము కృజీవిత ఏవ రోసా తమేవ 

తీవవివదశోొనై స్తథాఒదళశత్ , యథా స సద్యః పజ్బుత్వ ముపౌగతః, స్వజనై శ్చ నాతి 

దూకే వేరస్య కాస్ట్రసంచమైః సంస్కృత అథ ద్వితీయదినే తస్య పితా సమా 

యాత? స్వడ నేభ్యః సుతవినాశకారణం (కుత్వా త జ్రైవ 'సమర్శితవాక అ్మబవీ చ్చ 

“గూతాకా యో నానుగృక్షోతి హ్యాత నః శరణాగకాక 

న హాం చస అచు ఇ కో జయ్ 

ల్ భూత స్త్ నళ్య స్స హంసా పద్మవ గు యథె, 121. 



౧రర జక తర 

వురుషై రు కక్. కథ మేతత్ % (శ్రాహ్యాణః క థయతి..— 

కథా, ౬, 

అసి ౦ళ్చి దధిష్టానే చిళత్రరథో నామ రెజూ, తన్య యోగా 8 సురమయ్యు 

మాణం పద్మ సరో నా నామ సర స్తపతి. త్ర చ (పభూతా తా. హంసా 

సః సే స ని పణాసే షణాసే పీన యేక కం పరిత్యజ_న్ధి ని. అథ తత సరసి సౌవర్లో బృహ 
—-@—_o జీ వాలే యబ్బ 

క్పత్నీ సమాయాతః. కే కోక “అస్తాకం మభ్యే ప. వ_స్తవ్యమ్స్ యేన 

కారణే నాస్తాఖిః షత్తాసాన్నే పిచ్చెకై Tass కృత్వా గ్భహీత "మేత త్పరః.ి ఏవం చ ' 

కిం ee ee దై ఏథ ముత్సేన్న మ్. స చ సోః శరణం గతో ౬ బవీత్ — 

“దేవ, ఏతే పక్నీణ. ఏవం వది య దస్తాకం రాజా కిం కరిష్యతి! నక స్యా ప్యా 

వాసం దద్శః, మయా చోక్త క్త న శోభనం యుస్తాభి రఖిహితమ్,. అసాం గత్వా 

రాజ్ఞ నివేదయిప్యామి. ఏవం న సితే దేవః (ప్రమాణమ్, 0 తతో దాజా ఛృత్యా న్మబవీత్ .-- 

న భో గచ్చత. సర్వాకా  పకీణో గతానూకా కృత్వా శీను మానయత,? రాజా 

దేశాన_నర మేవ (ప్రచేలు స్తే. అథ లగుడహాస్తాకా రాజప్రురుసాక దృష్ట్వా త _తెశేన 

ey వృర్ధే సూక్తమ్, et: స్వజనాక, న శోభన మాపలీతమ్. తతః సై వ్ర రేక 

మతీభూయ శీఘ్ర ముర్చతితవ్యమ్ ' తె జ్ శ్చ తథా ఒనుస్టితమ్. అతోఒవాం (బ్రవీమి. — 

“భూతాకా యో నానుగృక్షోతి+ ఇతి... 

ఇ త్యుకా ఏ పున రపి (బాహ్మాణః (పత్యూే పీ శీళం గృహీత్వా తత్ర నత్వా 

రస స్వరేణ సర్ప నుసౌత్ . తదా సర్ప న్చ్రం వల్శీక ద్వారా నర్టీన ఏవ (చాహ్మణం 

(ప్రత్యువాచ. “త్వం లోభా ద _తాగతః ఫు త్త్రిశోక మపి విహాయ. అతః పరం తీవ 

మమ చ (పీతి ర్నోచితా, తవ ఫుత్తేణ యావమోన్నటదే నాహం తాడితః, మయా 'స 

దస్ట్రః. కథం మయా లగుడ ప్రహారో విస్త Ey త్వయా చ స పుత్త్రమృతిదుఃఖం కథం 

విస్మ రృవ్యమ్ ! ఖై ఇ త్యుక్తా ng ఫీరకమణిం తై శతక “అతః పరం పున 

స్త్వయా నాగ న్షవ్యమ్.” ఇతి పున రుక్వా వివరా_న్స గృతీః భావం శ్చ మణిం గృహీత్వా 

పుత్త్రబుద్ధిం నిన్హకా స్వగృవా మాగతః. అతోఒపహాం (బవీమి. — “చితికాం దీపితాం 

పశ్య? ఇదీ. త్ర దసిక వాతేయత్నా చేవ రాజ్య మకక్మాక ౦ భవతో భవతి.) 

త్రే సె్యత ద్వచనం (శుత్వా (కూరాకుం షృప్రచ్చ.. “భద, త్తం తు కిం 

మన్యసే? సో౭(బవీత్._ దేవ, నిర్ణయ మేతత్, య దనే నాఖిహితమ్, యత్క్తా 

రణం శరకణాగతో న వధ్య లే, సుష్టు ఖ ల్విద మాఖ్యాతమ్, 

(శూయతే ఫీ కపోలేన శతు; శరణ మాగత, 

పూజిత ళ్ళ యథాన్యాయం మై శ్చ వ మాంస సెర్నిమ్ల న్ల్రీకః. « 182. 
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* 

అరిమర్ల నూ బవీత్ ._ “కథ మేకత్ ?ి కూరాకుః కథయతి,.._ 

అరై వబా- 

LE 

గ్ 

19 

కథా. ౭. 

కశ్చిత్ కదన సమావార; a 'పాజెనాం కాలసన్ని భః 

ఐిచచార మహార జ్యే ఘాగోేరః శకునత్తక 1 

నైవ కన్చిత్ సుహృ కస్ట న సంబస్టీ నక 

WS సవ్వ్వైః పరిశ్య క్త స్తేన కాశ్రేణ కర్మ 

యే నృళంసా దురాత్తాన; (ప్రాణినాం (పాణ 

ఉద్వేజకా హీ భూతానాం వ్యాలా ఇవ భవన్తి ల 

స పరక మాదాయ పాశం చ లగడం తళా 

నిత్య మేవ వనం యాతి 'సర్వ(ప్రాణివిహీంసక 8. 

అన్యేద్యు ర్భమత స్తస్య వనే కాపి కపోతికా 

జాతా వాస్తగతా తాం స (ప్రాక్నీపత్ పష్టారాక్షనే, 

అథ కృష్ణా దిశః సర్వా వనస్థ స్యాఛవక్ మునేః 

వాతవృష్టి శ్చ మవాతీ కుయకాల ఇ వాథవర్. 

తతః సన) స్తవ్నాదయః కమ్పుమా సూ ముహుర్ముహుః 

అన్వేషయక పర్మితాణ మాససాద వనస్పతిమ్, 

వవ 
చ 

శ్ 

నాశక 

ముహూర్తం పక్య శే యావ ద్వియ ద్విమలతారకం 

(పాష్య వృకుం వద కేవ ఈమయోలత్ర తిస్టతి కశ్చన 

త స్యాహం శరణం (పాప స పరి తాతు మామ తి, 

కీతేన భిద్భ్యమానం చ తుధభయా గతచెతసమ్- 

అభ తస్య తరోః స్క కపోత; సుచిరోపితః 

భాశ్యావిరహీత స్త్ స్తీష్ట ని ee సుదుఃఖిత।,.. 

“ వాతేవద్దో మహో నానీ నచ చాగచ్చతి మే (పీయ్య్మా 

తయా విరహీతం హత చ్చూన్య మద్యు గృహం మమ్మ 

పతివ్రతా పత్న్మిప్రాణా పత్యుః (పీయహీ తే వతా 

యస్య స్యా దీదృశీ భార్యా ధన్యః న ప్రురుపో భువి. 

న గృహం గృహ మిత్యాహు క్ట ్రహిణీ గృహా ముచ్యు కే 

గృహం మా గృహిణీహీన మనణ్య సదృశం మత మ్, 

పళ్టరస్థా తతః (శుత్వా భయము ర్షుఃఖాన్వితేం వచ? 

కహోతికా. సుసన్తుషో వాకస్థం చేద మ థాహ సా, 

188 

144, 

185. 

186. 

181. 

188, 

189. 

140, 

141, 

143, 

148. 

144. 

్న46, 



౧ర౬. స 

“న సా శ్ర క్యభిము నవ్యా యస్యా భర్తా న తుష్యతి, 
తుష్నే ప్రే భర్త క నారీణాం తుష్టాః స్యుః సర్వ దేవతాః, 

దావాగ్ని నా విద చేవ సఫువ్వ శ సబకా లతా 

భనీ భవతు సా చారీ యస్యాం భర్తా న తుష్యుతి. 
మితం దదాతి హీ వీతా, మితం (భత మితం సుతః, 

అమిత స్య హీ దాతారం భరారం కా న వూజయేత్ .’ 

ఫున శ్వా(బవీత్ .._- 

“శుణు స్వావపీతః కాన్గ యత్తే వక మ్యహం పాతం, 
ప్రాకై రపి త్వయా నిత్యం సంరమ్యః శరణాగతం, 
ఏష కాకునికః శేతే త వావాసం సమా శిత; 
శీతార్త శృ మధార్త శ్చ వూజా మమ్మై సమాచర, 

(కూయ శే న్ా 

యః సాయ మతిథిం (పాప్తం యథాశక్తి న పూజయేత్ 
త స్యాసా దుష్కృతం దత్త్వా సుకృతం చాపకర్షతి, 

మా వాస్కై త్వం కృథా ద్వేషం బర్ధా౬శే చేతి మత్ఫీ)యా 

స్వక్చతె క బద్ధాహాం (పక్ష క్షనెః కక బస్టనై 8. 

౨ 

చారి ద్యరోగదుఃభాని బస్టనవ్యసనాని శ 

ఆత్థాపరాధవృక.స్య ఫ ఫలా న్యేతాని దహీ నావ్. 

తస్యా త్తం ద్వేష ముత్స్ఫృజ్య మద్బన న నసముద్భువం, 

ధత్తే మనః సమాధాయ పూజ యెనరీ యథావిధి. 

తస్యా _స్తద్వచనం (శుత్వా భర్మయు క్ష్ సమన్వితమ్ 

ఊపగమ్యు తతోవా హృష్టః కపోత, (వాహ లుబ్దక మ్. 

“భ( దక్క స్వాగతం తేఒస్తు, es కిం కరవాణి త్తే? 
సన్హాప శ్చే న కర్తవ్యం, స్వగృ శే పా వర్తతే భ వాక్,’ 

తస్య తిద్వచనం (శుత్యా (ప్రత్యువాచ విహజ్ణమం, 
“కపోత్క ఖలు శీతం మే, హిమ(తాణం విధీయ తామ్.” 

స గత్యా౭జ్ఞారకం నీతా, పాతయామాస పావకం ' 

తతః శుపష్కేషు పన్దేష్రు త మాళు సమదీపయత్. 
సుసందీ ప్పం తతః కృత్వా త మాసా శరణాగతం 
6 సర్హాపయస్య వి స్రష్థం స్వశాత్రా ఇ్యత్ర నిర్భయ, 

గ 

141, 

148, 

149, 

150. 

151, 

162, 

158. 

164, 

166. 

156, 

157. 

158. 

159. 



కాళకోలూ కీయ మ్. క. 2, 

న వా స్తీ విభవః కశ్చి న్నాశయే యేన తే తముధమ్. 

సహసం భరశే క్షశ్సి చత మన్యో దయాపరః, 

మమ త్వకృతపుణ్యస్య కుద స్యాత్తాఒపి దుర్భరః. 

ఏక స్యా ప్యతిఖే రన్నం యః (ప్రదాతుం న శ _క్టిమాక 

త స్యా నేకపరిన్లేశే గా కిం వసతః ఫలమ్ ? 

త త్రథా సాధయా మ్యేత చృరీరం దుఃఖజీవితం 

యథా భూయో న వమ్యూమి నా స్రీ త్యర్థిసమాగ మే.) 

న నినిన్ట్స కి లాత్మెనం న తు తం లుబ్టక 6 పున 

ఉవాచ “తర్చయిమ్మ్యే త్వాం, ముహూర్తం (పతిపొలయ .' 

ఏవ ముక్త్వా స భర్షాత్మా (పహృస్ట్రే నాన్షరాత్త్మ నా 

త మగ్నిం సంపరి[క్రమ్య (ప్రవివేశ end 

తత స్తం, లుబ్ధకో దృష్వ్వా కృపయా వీడితో భృశమ 

కపోత మగ్నా పతితం వాక్య ముత దభాపత, 

“యః కరోతి నరః పాపం న త స్యాత్తా (ధ్రువం (ప్రియ 

ఆత్మనా హూ కృతం పాప మాత్మ నెవ హీ భుజ్య కే. 

సోఒ౬వహాం పాపమతి _క్చెవ పాపకర్మరతః సదా 

పతిష్యామి మహాఘాలే నరశే నాత్ర సంశయః, 

నూనం మము నృశంసస్య (పత్యాదర్శః సుదర్శితః 

('ప్రయచ్చ లౌ స్వమాంసాని కపోతేన మహాత్మనా, 

అద్య (పచ్చతి చహాం స్వం సర్వభోగవివక్ట్రితం 

"తోయం స్వల్పం యథా (గహ శో పయిహ్యో మ్యహాం పునః, 

ఫీత వా తాతపసపహా:ః కృళాజ్లో మలిన స్తథా 

ఉపవాసై ర్నహువిశ శృరి్యే ధర్మ ముత్తమమ్.” 

తతో యప్ట్రిం శలాకాం చ జాలకం పష్హారం తథా 

బభ జ్ఞా లుబ్ధక్ దీనాం కపోతీం చ ముమోచ తామ్. 

లుబకేన తతో ముకా దృష్ట్వా. గ్నా పతితం పతిమ్ 

కపోతీ విలలా పారా కోక సంత ప్రమానసా, 

“న కార్య మద్య మే నాథ జీబికేన త్వయా వినా 

దీనాయాః పతిహీనాయాః కిం నార్యా జీవితే ఫలమ్ * 

మనోదర్ప స్తవాంకార 8 కులపూజా ద బన్నుషు 

సభ ఇతరజ నే చేషన (ప క 
చాసభ్చల్యెజె నె ప్వొక్షా వెధ సన (ప్రణశ్యతి 

౧ర౭ 

160. 

161. 

162. 

168. 

164. 

165. 

166. 

167. 

168. 

169. 

170. 

171+ 

112. 

1718. 

174. 

115. 
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ఏవం విలప్య బహుళః కృపణం భృశ దుఃఖితా 

పర్మివ్రతా సుసందీ ప్పం త మే వాగ్నిం వివేశ సా, 176, 

తతో దివ్యామృరధరా దివ్యాభరణభూపి.తా 
భరారం సా విమానస్థం దదర్శ స్వం కపోలికా, 177, 

సో౬పి దివ్యతను ర్భూ త్వా యథార్థ మిద మృబవీత్ : స 

“అవో మా మనుగచ్చన్య్యా కృతం షో శుభే త్వయా, 178. 

తీసః కోట్య్యో ఒర్థ కోటీ చ యాని రోనూణి మానుషే 
తావత్ కాలం వీక్ సర్లే భ రారం యా౭౬నుగచ్భతి, | 17/9, 

కపోత బేవ; నూ ర్యా స్తే ప్రత్యవాం సుఖ మన్వభూత్ , 

సౌ ఖం సౌరం కపోకస్య (ప్రాక్సణ్య ప్రభవం హీ తత్. 180. 
' వార్దావిష్ట స్తతో వ్యాధో వివేశ చ వనం ఘనం 
(ప్రాణిహింసాం పరిత్యజ్య బహునిక్వదవాకా భ కమ్. 181. 

తత్ర దావానలం దృష్ట్వా వివేశ విరతాశయ; 

నిర గల పో భూత్వా స్వర్దసౌఖ్య మచా ప్పవాక్, 182. 

ఆతో౬హాం జ్ర. ళూయలే హీ కపోలేని ఇతి, 

త్ చత్వా౭రికుర్ద మో దీప దీప్తాకుం పృష్ట వాకా, ఏవ మవస్థితే కిం భ వాక్ 
మన్య లే ! 2 సో౭([బవీత్ .- “ "దేవ, హన్హవ్య ఏ వాయమ్. యతః వతి బ్రో _క్షమ్,-- 

“యా ము అ నిత్యం సా మా మ Fra, 

(ప్రియకారక్క భద్రం తే య నృ మాసి హరస్వ తక్ 188. 
వాేణ ఇవాపఫ్యు క్షమ్..- 

“వార్హవ్యం తేన పక్యామ్సి హూర్తవ్యం చే ద్భృవిష్యతి, 
సున ర ప్యాగమిహ్యామ్హి య దీయం నావగూవాతే. 184. 

ఆరిమర్హ నః పృష్ట చా౯ _ “కా చ నావగూపహాతే? క క్వాయం చార * ఇతి. 
ఏ స్తరతః (శోతు మిచ్బామి.” దీప్తాతు; కభథయతి,.___ 

& కథా. ౮ 

దస్టీ కసీ న్శింళ్ళి దధిష్టై నే కామాతురో నాము వృద్దవణిక్ , తేన చ కాపెరాప 
వాతచేతసా క. కాచి న్ని ర్ధ నవణిక్స తా (పభూతం ధనం ద త|ోద్యాహితా, 
అథ సా దుఃఖాభిభూతా తం వృద్ధవణిజం (ద్రష్టా మపి న శకాక, యు కం వెళ్లత్ + 



'కాకళోలూ కీయ మ్. క ౯, యా 

"శ్వేతం పదం శిరసి య తు శిరోరుహాణాం 

స్థానం పరం పరిభవస్య త చేవ పుంసామ్, 

ఆరోపిశాస్థిశకలం పరినా న్ఫూ త్య యా ని 

చాజ్జాలహాప మివ దూరతరం తరుణ్యః, 185. 

కథా ద... "గాత్రం సంకుచితేం, గతి ర్విగలిత్తా దన్తా శ్చ నాళం గలా హూ % 

దృష్టి ల ఇమ్యతి, రూప మప పహ పహాతం, వక్త్రం చ లాలాయనే, 

వాక్యం సవ కరోతి sre నకి పతన శు శూ కక 

ధి కృ_ష్ట్రం జరయాభిభూత పురుషం పుత్తో నూరి ప్యవజ్ఞాయ తే. 186. 

అథ కదాచిక్ సా తేన స హైకళయనే పరాజ్ఞుఖీ యావ త్తిస్బత్తి తావ లా గత 1] 

గ 

ఛారఇ (ప్రవిష్టః. సౌపి తం చారం దృస్ట్వా భయవ్యాకులితా వృద్ధ మవి తిం పతిం 

గా[ం "సమాలిలిజ్ఞ. సోటపి ఫ్ యాత్ ప్రులకాజ్చి_త సర్వగా్యత్ర న్చి్వయాసూన ఒం 

'అవానో 1 కి మహి మామ చ్యావగూవాతే ₹ యావ న్నిపుణతయా పళని, కావ 
= ( న రానా అట జ ఇగో Ra ద్రహాకో కాక దేశే పరర దృష్ట్వా వ్యచిన్షయత్ .-- “నూన మేపాడెస్యు చ రాక 

మా యాలిబ్బతి.) ఇతి కుక తం చౌర మాహా? 

“యా మ మోద్విజతే నిత్యం సా మామ ద్యావగూహా నే, 

('ప్రియకారక్క భ(ద్రం తృేయ న్మ మాస్తి హవస్వ తత్ 181. 

త్ చ్రూత్వా చారో ఒప్యావహా:---- 

“వా ర్టవ ౦ కేన పశ్యామి, పహార్తవ వ్యం ఇ న్ దృవిష్యుత్కి 

పునర ప్యాగమిహ్యోమి యదీయం నావగూపా చే.” 

తమో వచ్చార సా్య్యాపుష్టపకారిణః (శ్రేయ శ్ నవలే, కిం ప్రవ శ్రా కప. అని 

ue తె ర్వి పకృతో ఒష్థాక “మేవ పుస్టయే భ క్విషన్టైతి తదీయ వన ఏదన్న నావ చెచీ, 

అ సేన కారే నాయ మవభ్యః.' ఇతి. 
ee te tres 

ఏత చాక వ్ల్యారిమక్ట సూ౬న్యం నచివం ం క నాన పప్రచ్చుాో కి ద్రం వార పైతి 

 సోడపబీత్ “జవ అవధోషం యమ్. మడక సంబం స్థితే కిం కర్తవ్యమ్ ౪ సోడ బవీక్. చేవ అవఢో్య్టో 

“ళతవోఒపి పీతా మైవ దివదక్షః పస్పరమ్స్ 

చాశేణ జీవితం దత్తం శా రాక్ష సేన తు గోయుకమ 189. 

అరిమర్ష నః (పాొవా;లా “కథ దేతక్ ₹ వ్యకనాాః క థయతిం--- 

ఛీ అనాస సశ ప 3 gra 

రి కసి స్మింళ్చ దధిస్టానే దరి[దొ (దచోణనా వాల | కామాకి పత హావ 

జ నమాలా "కా వాం లాడి ఇవివి న, జూద శు 
విశిష్ట సాగిన లేపన గర్ధమా గలంకాక తామూ ఫోన విహార యం శీ 



గానం a పళ 

నఖరోమోపచితః కీతోన్లవాతవన్షాదిఖిః పరికోషితశరీరః. తస్య చ శే నాపి యజమానే 
నానుక మృయా శిశునోయుగం ద త్తేమ్, (బావ్యాణేన చ బాలభావా దారభ్య యాచిశ 

ఘృత, తెలయవ సాదిఖిః 'సంవదర్ధ నీ సుఫుష్టం కృతమ్. తచ్చ దృష్ట్వా సవా నైవ కళ్చి చ్చార 

న్ని న్లితవాక.--- “అవా మస్య (బాహ్మణస్య గోయుగ మిద మపహారిస్యావమి.? ఇతి 

నిశ్చిత్య నిశాయాం బ్య నపాళం గృహీత్వా యావత్ (ప్రస్థితః, తావ దర్ధమా శ్రే (శ్రవిరల 

తీళ్లద సప జ్యా. రున్నతనాసావంశో (ప్రకటరక్తా ననయ నూ ఒపచితస్నాయు నతి 
వ్ —౨ ద కారకా జారి 

ర్నతగా(క్రః శుప్క_క పోలః సుహుతహుతవహావిబ్దలశ | శుకేశశరీరః కళ్ళి ద్భృప్పః. ద్పష్ట్యా 

చతం తీ వభయ।త్రసో౭౬పి చారో౭(బవీత్ ...- “కో భవాజా (4 ఇది, స ఆహా: 

“సత్యవచ నసూ౬హం (బహ్మరాకుసః, భవా న ప్యాత్యానం నివేదయతు.” సోఒబవీత్ .. 

కఆఅహాం క్రూరకరా చారః. దరిద్ర ఛావ్యాణస్య గోయుగం హర్తుం ప్రన్థీశో ఒన్న.) అథ 

జాతపత్యయో రాకుసో౭బవీత్ . “భ(ద్ర, పషష్టావ్నా కాలికోఒహామ్, అత _స్త "మేవ 

(చాహ్మణ మద్య భ కుయిస్యామి. తత్ సున్దర మిదమ్. ఏకకార్యా వే వావామ్.’ 

అథ తౌ త్మ x కి పకా చే కాల మన్వేషయనౌై స్ట్ (పను చ (వాహ్యాణే 

తద్భకుణార్థం (ప్రస్థితం రాకుసం దృష్ట్వా చౌరోఒబ్రవీత్ . “భద్ర వైపు న్యాయం, 
యతో గోయు"ే మయాఒపపహలే పశ్చా క్త మేనం (బావాణం భఛతుయ.ి సో 

౬(బవీత్ = “కదాచి దయం (బాహ్తణో గోశబ్దేన బుభ్యేత, త దాఒనర్థకో ఒయం మ 

మారమృః స్యాత్.” చారోఒప్యటబవీత్ .._ “త వావీ యది భఛతుణా యో పస్థిక 

స్యా నర ఏకోఒప్య నరాయః స్యాత్, తదాఒహా మవీ న శక్నోమి గోయుగ మప 
హార్తుమ్. అతః (పథమం మయాఒపవా తే గోయుగే పశ్చా త్వయా (ఛావ్యాణో భవ 
యితేవ్యః.’ ఇత్టేం ఇచాహూమహామికయా తయో ర్వివదతోః సముత్ప న్నే ద్వైభే 

వకా ద్చావ్యాణో జజణాగార. అథ తం చారో అ(బవీత్ .- “గ్రాహ్మణ, తా మే 

వాయం రాకుసో భకుయితు మిచ్మతిి రాకు నోట ప్యాహ:__ “వాన్మాణ) చారో 
ఒయమ్. గోయుగం తేఒపవార్తు మిచృతి.? ఏవం (శు త్యోశ్ఞాయ (బాహ్మణః సాన 
ఛాసోూ భూ కేస చేవ తామన్తా) ధ్యాయే న కం రాతమసా దుద్దూర్భ లగు దెన చొెరా 
ద్దోయుగం రరతు.. అతోఒవాం (బవీమి.-- “శతవోఒపి హీతా మైవి ఇతి, 

అథ తస్య వచన మవధా ర్యారిమర్దనః పున రపి (పాకారకర్ణ మప్పచృత్ ree 
“కథయ, కి మత్ర మన్యతే భవాకా?' సో౭ఒ(బవీత్ .- “దేవ, అవధ్య స్మ బాయక్, 
యతో రథ్నీ తే నానేన కదాచిత్ పరస్పర పీత్వా కాలః సుఖేన గచ్చతి. ఊఉ కం చ 

పరస్పరస్య మర్మాణి యే న రత న్టి జ న్గవః 
త ఏవ నిధనం యా ని వలీ కోదరసర్చవత్ . 190. 

అరిమర్ద సో౭౬(బవీత్ . “కథ మేతత్ 7 (పాకారకర్ల 8 క భయలి.ా 



కాకళోలూ క్రీ యమ్, క, ౧౦. OFA 

కథా. ౧౦. 

9 సి కస్మింళ్చి నృగశే చేవశ క్తి ర్నామ రాజా, కస్య చ పునర జ వలీ 
జ 

శ్ర 
ష్స్ 

(శ్రయే ళా. (ప్రతిదినం (పత్యజ్దం ne అనేకోపచానైః సదైఇదై కః పన్నా 

సో9 పది హ్రైపధయు'క్యా౬పీ చికిత్స్యమా నె నూన న స్వాస్థ్ర ఫ్ మాష్నో తి. అభా సౌ ప. 

పుతో9 నిక్వేదా డై డేశా నరం గతః, కసి న్మంశ్చి న్నగశే ఫికాటనం కతా ఇ మారి 

'జేవాలయీ కాలం న? పయతి. అథ తత్ర నగరే బలి ర్నామ ధాబా కీ స్త న [నే మ 

దుహితకా యౌావనస్టే తిష్టతః. తే చ |ప్రతిదివస మాదితో్యోదయే. పితుః పాడా 

మాగత్వ నమస్కా రం చృశ్రతుః. త్మ వెకాల(బవీత్ .-- క జయను న 

య'న్యుు (ప్రసాదాత్. సర్వం సుఖం లభ్య కే. ద్వితీయా తు “పహితం భు 

రాజి ఇ త్య(బవీత్ = త చ్చ్రుత్వా 'ప్రకపితో రాజా౭(బక
ీత్ క కాగ ము క్ 

దుష్ట్రభాపి.ణీం కమారికాం క 'స్యచి దై పదేశకస్య (ప్రయచ్భ;, మే దబ నిజపి హీన 

మవ భు జే. అథ “తథా? ఇతి (పతిప ఉ్యాల్బపరివానా సా కమాడికా ము కి 

న్య దేవకులా శ్రిత రాజపు శ్రృస్య (ప్రతిపాడ
ితా. సాలవ్ ప్రహృష్ట 

న. (ప్రతిప చ్యాదాయ చాన్యవిపషయం గతౌ, 

తతః కస్ స్మింళ్చి ద్ద దూరతర నగర(ప్రదే శే కడాగతపే నాజపు త్ర మ మావావా కో 

నిటహా క మ్య, స్వయం చ ఘృత వైలువణతప్టులాదిగ్రయని
 నమ 6 నసంవారా సహ, క స్ 

ఇ (| 
" 

గా యనే ఖ్; సల్ దష ఇచ కాళ ఆజ 4 

చ యావ ద గచ్చతి తా తావత్ స కాజపుకో 9 వల్ వ స్ట 

(కును _స్తః. తస్య చ ముఖా ద్భుజగః ఫణాం నిషా? ,- మ్య మ. మళ్నా చ 

చ వలీ, శ౭౬పరః "సర్వో నిష్కు_9)క్య త క్రై వానీక్. అథ తయో పెళ నిః 

Ee కోభసంక క్ష కలోచనయా ర ర్శధ్యా డ్వలీ క స్టే స
 స్వే ణో క్ష న 

జ” 
శ 
st. 

క 

కరం సున్ద శదళళతో వజ రాజపు క్ల మిళ్లం సకదస్థయిని | p
n ముఖే హశరైహైా = 

శౌ 

| 

కా భ్. త్వయా౭పి దురాత్మ నాలస్య క వలీ కస్య 
మహే కథ మివం wis ae 

అ షో Can] త by 
జ ప్రా 

వూార్ష్మం కలశయుగలమ్
 టి ఇ శే్యేవం పరన్నవసన్టి మా

 అుద్ధిద్ఞాటితవకా. wR
 

జా వలి 
is చప 

we as ణో! న 

౭7౭ మా ర్మబవీత్ ----
 క చురా త్త న్ ౨ 
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 రాజికా ఇ షాశేన భవా న్వి నాకే ముక యాడ. అ 

(4 ద్ న is సై వా జై ల 

కూ క 
త వా జ్యుతి చేషజం కిం కె్చే 
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వో 

న ల్ల ఇడా సుక్క నావి 

ఆతా తయోః పరస్పరాలాపాక్ మ
 కవీ త వెకా సు 

లమావ్యజ్దం నీరోగం భ ర్వారం నిధ
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ప్త్ళ మాతృ స్వజవైః
 (ప్రతిపూజి ౪" స్ట్రా న డా సుష 



౧౫౨ ప ప ఇ త్ర ur మ్, 

అతోఒవాం (బవీమి.--- “పరస్పరస్య మర్హాణి ఇతి. త చ్చ శ్రుత్వా స్వయ 

మరినుగ్చ సా౬ ప్యేవం సమర్థితబాకా. తథా చానుస్థితం దృష్ట్వాశ న్గర్హీనం విహస్య 

రక్తాకుః పున రబవీత్ . “కస్టమ్. వినాశితోఒ౬యం భవద్భి రన్యాయేన స్వామీ, 

ఉక్తం చృ_ 

అప్రూజ్యూ యత్ర పూజ్య నే, ప్రూజ్యా-నాం౦ తు విమాననా, 

త్రీణి తత్ర (ప్రవ ర్రశ్తే దుర్భికుం మరణం భయమ్. 191. 

తథా -చ,__ (ప్రత్య మేపి కృతే పాపే మూధర్భ్ఫ సామ్నా (పశామ్యతి, 

రథకారః స్వకాం భార్యాం సజారాం కిరసా౭_వహాత్ , 192, 

మ_న్ట్రోణః (పొహు$,— “కథ మేతత్ 1?) రకాతు; కథయలి,.- 

కథా, ౧౧. 

అస్తి కస్మింళ్చి దధిస్హై నే వీరధరో నామ రథకారః, తస్య భార్యా కామదమినీ, 

సా చ పుంళ్చలీ జనాపవాదసంయాక్తా. సోఒపి తస్యాః పరీక.ణార్థం వ్యచి యల్... 

“అథ మయాలఒస్యాః పరీకుణం కర్తవ్యమ్. ఆ కంచ యత$)--- 

యది స్యాత్ పావకః శీత? (పోబ్లో వా శశలాళ్భు నః) 

శ్రీణాం తదా సతీశ్వం స్యాద్స్ యది స్యా ద్దుర్ణమో హీతః. 198, 

జానామి వెనాం లోకవదనా దసతీమ్. ఉక్తం చ 

య చ్చ వేదేషు కాస్త్రేషు న దృష్టం న చ సంర్మక్రుతమ్ 

తత్ సర్వం వేత్తి లోకో౭౬యం యత్ స్యా దృ హాజ్ఞనుధ్యగ మ్.)194, 

ఏవం సంపధార్య భార్యా మవోచశ్ .--- “(పీయే, (ప్రభా తే౬హం (గామా నరం 

యాస్యామి. తృత్ర కతిచి డ్ఞినాని లగిస్య ని త త్వయా కి మపి పాథేయం మమ 

యోగ్యం విభేయమ్”. సాలప్ తద్వచనం (శ్రుత్వా వార్షితచి తాత్సుక్వాత్ సర్వ 

నం టో 9 A so గ ఖే 

కార ణి సంత్యజ్య సిద్ధ మన్నం ఘ్ఫృతశర్క- ర (ప్రాయ మకరోశత్ . అథవా సా ధ్విద 

ముచ్వ లే.,--- 

దుర్జివ సే ఘనతిమిశే వర్షతి జలదే మహాటవి(పభ్బతొ 

పత్యు ర్వి చేశగ మౌసే పరమసుఖం జసఘునచపలాయా 8. a 195. 

అ థాఒసా (ప్రత్యూష ఉల్లైయ స్వగ్భహా న్నిర్షతః. సాటపి కం (పస్థితం విజ్ఞాయ 

(పవా సితవదనాఒడాసంస్కా-గం కుర్వు ళా కథంచి త ద్దివస మత్యవాహయత్ , 

పహూరంపంచితవిటగన్య హూ గతా; తం |పత్వు క్తవతి._ “స దురా అథ ఫూర్వహాచికవిటగ్బ యో నత్వా తం (ప్రత్య కవీ... “స దురాళ్తా మే 
పతి వానా న్హరం గతః, తే శత్రషయాసద్ధ టా (ప్రసుచ్వే జెనీ సమాగ నవ్య మ్న్.” తథా 

క! 



కాకోలూకీయమ్. క. ౧౧. 

ఒనుష్ట్రి లే స రథకారో ఒర ణ్యే దిన మతివాహానక్స, (పదోే. వ్వగ్న స 

(ప్రవిశ్య, శయ్య్యాధ స్తలే నిఛ్చతో భూతం స్థితః. ఏీతసి, న్నక్షశేన దేవదత్త; స 

| ట్ ని యవ (క్రుసువ్నె ద్యాప బ్యుతె" వాస్టాపావ యా మ 

పళ నము తావ దస్యా శ్నేష్టిలమ్. శృణోమి ఇచానేన స హోలాహొ 

? పున 
@్ల 

గవ త్ర నా ద్వారం నిభ్ళకం విధాయ శయనతల మాఘాణా. అథ కసా 

రథకారశరీశే పొదో విలగ్న_ః. తతః సా వ్యచి నయత్ . “నూన మే 

య. మత్పరీ కుణార్భం భావ్యమ్. తతః డ్రి చిత్రవిజ్ఞానం కి మపి 

కసార్హి శ్చి వయన్న్యాః స దేవద క్రేః స్పర్శోత్సుకో బభూవ ఆధ ౫ 

ఫుటుఆకాఒఖిహితమ్. “భో మహానుభావ న మే శరీరం కషయా స్వరారి క క క 

పాం పతివతా మహాసతీ చ, న శే చ్వావం దా తా 
F 

శ దు రం 

స ఆపహా:--్య ద్యేవం తర్హి త్వయా కి మహ మాహూాక ణి హార బ్రదీ త్. లభ! 

(కులు సై ఏకా(గ్రమశనాః అహా మద్య (పత్యూషే డేవణాజా పనా నె చేశా, ననన 

గతా. త (తాకస్యాత్ ఖీ వాణీ సంజాతా.--- “పత్తు కిం క్రదోమిళీ కశాలపీ మే 

తలకు, పరం పజ్శాసాభ్య నలే పధినియో గా ద్విధవా
 భవిష్యుపీళ కతో మళళ 

వీ తకు... “భగవతీ యథా త్వ మాపదం చేత్సి తథా శత్పరితీకాన నవీ బా వాన, 

త సీ కశ్చి దుపాయో యేన చే పతిః కతసంవత్నొనజీవీ భవతి ల తళ = యార్ 

ఎ 
ఖా ॥ ఆటీ 

= తకు. 6వ్సే సన్ని నా_స్ట్రీ యతే స్త వాయ త్తేః స (పతీశాః 1. తి చురిత్నా 

మయా _లిహితిన్. దేవి యది కే న్మెమ (పొడై నవతి, తే చాడేళయ మేన కనోమి" 

ఆఅ రె డేవ్యా౬భిహితమ్. య ద్యద్య దెసే పరప్రతుషేణ స హాక సీ పాయస మాను 

శ ర్ శే 
ద్ 

జ, సు గ షు. గ sr i 

ర పర్షశతం జీవతి" “తన త్వం మయా౭౬ భర్థ తః వ దృత్పి-ఖ్చీత్యా- మ్ దాట 

కురుష్వ. న హి దేవతావచిన మన్య థా భపిప్యు తీతి నిశ్చయః తతో వాకా 

ముఖ స తదుచిత మాచణార. 

డన _స్తలా న్పిష్కుమ్య తా మువాచం--- “సా పతెవ మ పాసు కలప సిం అవా 

ఖ్ ప్ర గే ఇ కం గామా 

యర్హనవచనశజి-తేవ్భాదయ స్తషక్పరీ తా నిమి త్తం గ్రామా 

౭ స్తలే నిభ్భతం లీనం. త దేహి. ఆలిజ్ఞయ మామ, కీ 

నారీణాము, య దేవం (బహ్మావతం పరస . స i 

ఇ పమృత్యువినా కొర్గం చ 
త్వ మేవం కృతవతీ,' తా మేవ ముక్నా స్వే” 

సంస చే తె మారోష్ష్య తే మపి డేవద క్ ముజా 
se 

ఇ 
డు ను అతల మ స em 

త్రవాకొ స్య్వస్కు ద్ధి స్ 
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మత్పుతై్యు _స్త్వమి హాగతః, త్వత్ప్ర సాదా న్శ్మయా (పౌ ప్పం వర్ద శత ప్రమాణ మాయుః, 

త తత్త్వ మపి మా మాలిజ్ఞ్య మత్స్క_ సై సమారోపహా,” ఇతి జల్ప న్నృనిచ్చ మపీ దేవద'త్త 

మాలిజ్మ్య బలాత్ స్యకీయాస్క_న్ల ఆరోవీతవాకా, తత శ్చ నృత్యం కృత్వా, క్ట (బ్రహ్మా 

వ్రతధరాణాం ధురీణ త్వయాఒపి మ య్యుపకృళమి ఇ త్యా ద్యుక్వ్యా, సనా 

దుకార్య, యత్ర యత్ర స్వజనగృవా ద్వారాదిషు బ్బభ్రాము తత్ర తత్ర తయో రుభ యో 

రపి తద్దుణవర్ష్మన మకరోత్, 

అతోఓఒహం౦ (బవీమి,--- “ప్రత్య కే౬పి కృతే పాపే ఇతి, తత్ సర్వథా 
ళు తి 

ముల రక వయం వినప్తాః స్త సుష్టు క్షి ల్విద ముచ్య Fr Mee 

మి త్తిరూపా హీ రిపవః సంభావ్య స్తే విచకుకైః 

యే హితం వాక్య ముత్సృజ్య విపరీతోప సేవిన;* 196. 

తథా చ. సనో౬ప్యర్థా వినళ్య న్తి 'ేళశకాలవిరోధినః 

అ(ప్రాజ్ఞాక మ న్హిిణః (ప్రాప్య, తమః నూర్యోదయే యథా. 191, 

తత _స్తద్యడో౬ నాదృత్య స్వే తే స్టీరజీవిన ముట్టి ప్య స్వదుష్ట మా'నేతు మారన్హాః, 

అ థానీయమాన; స్థీరజీ వ్య్యాహాః._ “డేవ్య అ ద్యాకిఖ్చాత్క_ రే కైతదవ స్టేన కిం మ 

మయోపసంగృహీతేన యత్ కారణ మిచ్చామి దీప్తం వహ్న్న్ నునుచేష్టుమ్. త దర్హనీ 
మా మన్ని (పడా నేన సముద్ధర్తుమ్, అథ రక్రాత. స్త స్యా న్గగ్దతభావం జ్ఞూక్వా౭బవీత్ స 

“కిమర్థ మసి పతన మిచ్చి జ సో౭(బవీత్ “అహం తౌవ ద్యుష్మ దర్థ ఇమా మాపదం 

"సేఘువర్షేన (ప్రాపీతః. త దిచ్చామి తేషాం వైరయాతనార్థ ములూకత్వ మితి. తచ్చ 

(శ్రుత్వా రాజనీతికుశలో రక్తాతు.॥ (పాహః “భద్ర కుటిల స్త్వం కృతకవచనచతుర 

శృం ఈ తత్త్వ ములూకయోనిగతో ఒపి స్వకీయా మేవ వాయసయోనిం బహు మన్యనే, 
(శూయలే చెత దాఖ్యానక మ్... 

సూర్యం భ రార ముత్చృజ్య పర్లన్యం మారుతం గిరిక్ 

స్వజాతిం మూపి, కా (పాపా స్వజాతి ర్షురతి కమా.) 108. 

మ న్టీణః (పోచుః.._. “కథ మేతత్ ? రకత; కథయతి,._ 

కథా, ౧౨. 
గ్గ 

అస్తి విపమశిలాతలస్టలి తామ్బునిర్హ్'పశవణసం(త్ర_స్తమత్స్య పరివ_ర్హనసంజనిత శ్వేత 
ఫేనశబలతరజ్ఞా యా గజ్షాయా స్త్ జపనియమత పః స్వా ధ్యాయో పవాసయోగ కియా 
అనుస్టానపరాయ తైః పరిఫూత పరిమిత జల జిఘ్ఫృ తంభిః కసష్టమాలఫల_కెవలా భర వహారక 

చర్భితశరీవై ర్వల్క_లకృతకాపీనమా త్ర ప్రచ్చాదనా స్తపస్విఖి రాకీర్ణ మాశ్రమపదమ్, త్ర 



కాళోలూకీయమ్, క, ౧౨, ౧౫ 

ఠచవాజ్ల వల్క్ నామ కులపతి శాసీత్. కస జాపహూ+ వాం౦ తోంది ఏమ | 
షు ఫీ స్టాన్వాం స్నా ఆ ప్రపస్ప 

mw కరతలే శ్వేన నముఖాత్. పరి(భ ప్రా మూషీకా పతితా. తాం ద్భస్త్యా న్య(నోధ 

ప కే ఒవస్థాప్య పునః సాల్హి తో పస్పృళ్య చ (పాయళశ్ని కెద క్రియాం కృత్యా చ 

వమమాషికాం తాం స్వతపోబ లేన క న్యకాం కృత్వా సమాదాయ స్వాశ్రమ మాని నాయ. 

ఆఅనపత్యాం చ జాయా మాహా; భద్రే, గృవ్యాతా మియం తవ దుహీ తోత్పన్నా. 

(మ్రయత్నేన సంవర్ధనీయా. ఇతి. తత _స్తయా సంవర్థితా లాలితా పాలితా చ యావ 
జ్వ్వాదళవగ్షా సంజ్టే, ఆ అథ వివాహా [మూ గ్యాం తాం దృష్ట్వా భర్వార మేవ జా యోవాచ. 

క్వ జ్ఞ రః; కి మిదం నావబుభ్య సే సె య థాస్యాః స్వదుహితు ర్వివాహసమయాతి 

(క మో భవతి, 

_  అసా వాహ “సాభూ కమ్, ఉక్తం చ 
శ్ర్రీయః వూర్వం సురై ర్యుక్తాః సోమగన్ధ ర్వవహ్నీ భి, 
భుష్ట తే మానుషాః పశ్చా తస్మా ద్దోపో న విద్యతే. 199. 
సోను సాసాం దడా కు. గన సర్వః శిక్నీ తాం గరం, 

పావకః సర్వ మేభ్యత్వం, తస్తా న్నర పా; త్రయ 200. 

అసంపొ_ప్తరజా గారీ, పొసే రజసి రోహీణీ, 

అవ్యష్ట నా. భవేత్. కన్యా, టే చ Sh 201. 

నన స్తు సముత్పన్నెః సోమో భు జే మ క న్యకామ్, 

పయోధ రాఖం గన్భ రో, రజ స్యగ్ని 8 (పతిస్థితః 202. 

తస్తా దివావాయేత్ కన్యాం యావ న్న ర్తుమతీ భవేత్. 

ఏవాహ క్వ్చాష్టవర్రాయా।; కన్యాయా స్తు (హాస్య తే. 208. 

వ్యష్టానం హాని మై పూర్వం పరం చెవ పయోధరా, 

రతిరిప్తాం స్తథా లోకాకా హన్యా చ్చ పితగం రజః, 204. 

బుతుమ'క్యాం తు తిస్థన్య్యాం స్వేచ్చా దాన నం విధీయతే 

తస్తా దుద్వావాయే న్నగ్నాం మనుః స్వాయంభువో ₹ట్రవీక్. 205. 

పితృ వేళ్ళని యా కన్యా రజః పశ్య త్యసంస్కృతా, 

అవివాహ్య్యా తు సా క నా, జఫు న్యా వృషలీ స్మృతాః 206, 

i (శేప్టేభ్యః సదృ శేభ్య శ్చ జఫ న్యెభ్యో రజస్వలా 

పితా చేయా వినిశ్చిత్య యతో దోషో న విద్యతే. 20%. 

ఆఅతోఒపహా మేనాం సదృ్భశాయ (ప్రయవ్నామి, నాన్య మై. ఉ క్షం చృ__ 

యయో రేవ సమం విత్తం, యమో నేవ సమం కులమ్, 

తీరాక: రపిబా నాక సకం నలు, పుపైవపుస్రయమో ల 208. 
WE 



గడ ప్ అర నుత. 

తథా చ... కులం చ శీలం చ సనాభతా చ 

స్ట చ విత్తం చ ష్ ర్వయ ళ్చ-__- 

ఏతాకా గుణాకా సప్త విచి న్నన చేయా 

క న్యా బుధః శీప. మచి స్త నీయమ్, 209, 

తద్య ద్యస్యా రోచతే తదా భగవ స్ప మాదిత్య మాహూయ తీసె సె ప్రయ 

చ్చామి. సా (ప్రాహ: —“ఇసనా కో దోషః? (కియతా మేతత్ * అభ క గవి గా 

హూాతః వేదనున్తాామ నుణ పభావా త్త కళ ణా దే వాభ్యుపగ మ్యాదిత్యః (ప్రోవాచంా 

భగవన్, కి మవా మాహూత; ౪ సో బవీక్ —“ఏపెౌ మదీయా కన్యకా తిస్టతి. య 

బ్యేషా త్వాం వృణోతి, తర్తు ర్ల సిద్యవాస్య.? ఇతి. ఏవ ముక్య స్వదుహితర మువాచ,- 

“పు త్తి, కిం తవ రోచత ఏష భగవాం ఎస్ట్రేలోక్యదీపకో భానుః? ప్రుత్తోకా౭(బవీల్ ._ 
“శాత అతిదవా నాత్మ కోఒటయమ్. నాసా మేన మభిలపామి. త దస్తా దన్యః (ఫకృష్ణ 

తర; కల్పి వ పు అథ తస్యా స్త ద్వచనం శ్రుత్వా ముని ర్య్భాస్కరే 

మవాద. “భగవన్ త్వన్లోఒధికోఒ స్పి కళ్చిత్ ? భాస్కరః (ప్రాహ:.._ “అసి 
మక్తోోఒప్యధికో 'మేఘాో యే నాచ్భాదినో ఒహ మదృశోో భ వామి 

అథ మునినా మేఘ మ ప్యాహూయ కన్యాఒభిహితా.__ “వ్రు త్తి శే అమ్మై 
త్వాం (ప్రయచ్చామి. సా (ప్రావా: కన్న సృృవర్లోోఒయం జడాత్యా చ, త దస్తాదన నస్టస్య 

(ప నస్య కస్యచి నాం (పయచ్చ. *' అథ మునినా సంఖ. పః రి భో Og 

మేఘ, త్వన్గోఒప్యధికోఒ స్తీ కళ్చిత్  మేఘే సూక్తమ్, “మణ్ కో ప్యధికో౭౬ సీ 
వాయుః. వాయునా హతో౭హం సహ్మ్యసధా యామి. త చ్భు)త్వా మునినా 
వాయు రాహూతః. ఆహ చ.-ోఫు త్త్రిశ్తే కి మేష వాయు సే సే వివాహా మయో _త్త్మః 
(ప్రతిభాతి 1 సా&(బవీత్ ne 6త్రాత్ర, అతిచపలోటయమ్,. త్ర దస్యా దక ప్యధికః కళ్చీ 
దానీయతామ్.” ముని రాహ:- *“వాయోో త్వత్తోఒప్యధికోల స్రి స్ కశ్చిత్ * పవనే 
నసూ_క్టప్,._ “మత్తోఒప్యధికోఒ సి పర్వతో యేన సం_స్తభ్య బ బలవొా నప ల 

(ధియే. * అథ ముని; పర్వత మాహూయ కన్యా మువాచ..-- ఫు §9¥, తా 

(పయచ్చామి.' సా (పాసా; తాత, కఠినాత కోడయం స్త పః త్ర దన్యస న 
మామ్.” మునినా పర్వతః ప పృష్టః, Cy గాగ త్వత్తోలప్యధికోల స్క శ్చిత్ 
గిరి ణో క్తమ్. మత్తో ఒప్యధికాః స న్లి మాషికా యే మచ్చరీరం బలా ద్విదారయ ని” 
తతో ముని ర్థూషిక మాహూయ తస్యా అదగ్భయత్. ఆహా చ. కప్ప త్ర్రిశ్సీ త్వా 
సుమ (1 ea కి మేష (ప్రతిభాతి తే మూషికరాజః * పాపి తం దృష్ట్యా స్వజూ 
య ఎష ఇతి మన్యమా నా పులకోద్భూ షి తేశరీ రోవాచ.-_ “తాత మాం మూషి కాం 
త్వాస్మై (ప్రయచ్చ్ళి, యేన స్వజాతివిహితం గృహధర్మ్మ మనుతిస్టామి.” తత, నోజవీ 

థా 

కృ 

కా 



కాళోలూ కీయ మ్, క. ౧౩. ౧౫౭ 

or తాం మూషి కాం కృత్యా తస్మై (ప్రాదాత్ . అతో ఒహాం (ఒబవీమిం 

'సూర్యుం భ రార ముత్సజ్య' ఇలి, 

అభ రకాకువచన మనాదృత్య తేక స్వవంశవి నాశాయ స స్వదుస్త ముపనీత్;, 

ఫీయమాన ఇ్వా_నర్లీన మవవాస్య స్థిరజీవీ వ్యచి _న్టయత్. 

“వాన్యతా మితి యీనో క్షం స్వామి నో హితవాదినా 

స ఏ వైకోఒ(త్ర సక్వేషాం నీతిశాస్త్రార్థత త్ర పిత. 210. 

కద్యది తస్య వనన మకరిష్య శ్న కే, తతో న స్వల్చోలప్య నష్థోఒ భవిష్య 

అథ. దుర్గ ద్వారం (ప్రా ప్య్యారిమర్చ నోట బవీత్. ఎట “భో భోః హీతేషిణో ఒన్వ పీక 

జీవినెరా యథా'ససమోహ్తం స్థానం ప్రయచ్చత, తచ్చ (శుత్వా సిరజీవీ వ్యచి _క్టయత్ a 

“మయా తావ దేతేసాం వధోపాయ క్వి నీయ స మయా మధ 

యతో మదీయ మిజ్జితాదికం పొాచారయన్హ స్టేలపి సావధానా భవిష 

నుధ్మి శ్రితో ౬భ పేతం సాధయామి.” ఇతి నిక్సి త|ోలూక పతి మాహః— “జేవ్య యు క్ట 

మిదం యాత్ స్వామినా (పోక్తమ్. పర మహా మపి నీతిజ్ఞ స్టే౬హొతే శో యు డ్య ప్యను 

రక్షః శుచి స్తథాఒపి దుర్గమధ్య ఆవాసో చార్హః తీదహా మ కం దుష్ణదాన్టా సః 

(ప్రత్యవాం భ వత్చాద పద్మ రజఃపవి(త్రీకృతీ తమః సేవాం కరిప్వ్యామి.” “తథా? ఇతి (పతి 

పన్న్నే (ప్రతిడిన ములూక పతి సేవక స్టేప్రకామ మాహారం కృ త్రోఫలూక రాజా జేశార్ 

(పకృష్ట్రమాంసాహారం స్థిరజీవినే (ప్రయచ్చ్భన్తి అథ కతిపమై శే వాహోేఖ్ సృయూ: 

ఇవ స బలవా న్పంవృ ల్తేః. అథ రకాకుః సి జీపినం పోప్యమాణం 
cl స్వ ఒపిసష్య మయో 

మ_న్తి) జనం రాజానం చ ప్రత్య్యావాః-- ఆహో ! మూక ఆయి మక్టి్టజయా das 

శే "త్వేవ మహా మవగచ్చామి. ఉక్తం దా 

పూర్వం తావ దహాం మూరి, ద్వితీ యః పాళబస్థక ఓ, 

ఇతో ఈతకు కు సరళ కై కూర్చ నలా కః 

చే ('పాహుః.-ా (కథ మేతత్ + రక్తాకుః కథయతీ 

కథా. ౧౨. 

అ సీ కసీ ంక్సిత్ పర్వ కైక దేశే మహాకా వృతః, కత చ సిష్టక నామా క్ష 

ఎంది — యా పు వష ఇ చిత మునక 2 వావ 

పతీ (ప్రతివళతి స్మ. తేస్య పరీపే సువ ముక్చద్య కే. అథ క దాచి త్తే ము ని 

సశ పతీ, తద(గతే ఏవ ఛదీప ముతసకు ఆ 

కోపి సమాయయ్సోా 
సచ ప తద్మగ ప్ర నస 

సె గ క శు 

స 
రాస య మగమతె *-- 

మేవ తత్ సువర్శ్మీభూతం ద
హ వె వధో కు న 

్ట — 

కాలా దారభ్యి శ్రకునిబన వ్యసని మో
 ఒ౬కీతివరాణ సమభు

ూవక, నగా = చాచి ద య 

) 
(త వృ పాశం బబన్న ఆఅ + Fa 

| ఇురీ పే సువర్లం దసమ్ 1?
 ఇతి పిచి నస తత్ర వృడే శం బబ క 



౧౫౮ పత్చాతన్త్మ మ్, 

పతీ మాక స కవ విశ్వ స్త చికో యథావూర్వ ముపవిష్ట్రః, తత్కాల మేవ పొశేన 

బద్ధః- వ్యాధ స్తు కం పాశా దున్ను చ్య పష్టారశే సంస్థాష్య నిజావాసం నీతచాకొ. అథ 

చిన్ష్మయామాస.-- “కి మనేన సాపాయేన పఠీణాఒహం కరిహ్యోమి. యది కదాచిత్ 

కో ఒప్యము మోద్భశం జాతా రాజ నివేదయిష్యుతి, త న్నూనం (పాణసంశయో మే 

భవేత్. అతః స్వయ మేవ పక్నిణం రాజే నివేదయామి.” ఇతి విచార్య త క్రై వాను 

స్టితవాక అథ రాజాఒపీ తం పక్నీణం దృష్ట్వా విక సీతనయనవదనకమలః పరాం తుష్టి 

ముపాగతః, (ప్రావా చైవమ్. “వాంహో రతాపఫురువాః, ఏనం పక్షీణం యళల్నేన 

రకత. అశనపానాదికం చాస్య యశేచ్చం ప్రయచ్ళత.! అథ మ న్టిణా౭౬భిపితక్.._ 
“క మనే నా శ్రేయ వ్యాధవచన ప్రత్యయమా త్రపరిగృహీ తే నాణ్ణజేన 1 కిం కదాచిత్ 

పక్ష ప్రరీ మే. సువక్టం సంభవతి? త న్ముచ్యతాం పస్టారబస్థ నా దయం పత్నీ.” ఇతి మని 

వచనా (డ్రాక్ఞా మోచితో౬సౌ ప కున్న కద్వారతోరణే సముపవిశ్య, సువర్థ్యమయీాం 

విస్థాం విధాయ, “పూర్వం తావ దసాం మూర $ ఇతి శ్లోకం పఠిత్వ్యా యథాసుఖ 

మాకాళమా ర్లేణ (ప్రాయాత్ . అతో౭౬హం (బ్రవీమి..--*పూర్వం తావ దహం మూర్భః” ఇతి, 

అథ తే పున రపి (ప్రతికూలదైవతయా హీత మపి రక్తాతువచన మనాదృత్య 

భూయ _స్తం (పభూతమాంసాదివివిధాహా శేణ పోప యామాసుః. అథ రక్తాతు.॥ 'స్వవర్ష 

మాహూయ రహ; (పోవాచ.--- “అహో! ఏతావ దే వాస్మద్మూపశేః కుశలం దుర్గం 

చ. త దుపదిష్టం మయా యత్ కుల్బక్రమాగతేః సచివో౬భిభ చే. త ద్వయ మన్యక్ 

పర్యతదుర్లం సంప్రతి సమాశ్రయామః* ఉక్తం చ యతః, 

అనాగతం యః కురుతే స శోఛల్వే 

సశోద్యతే యో న కరో త్యనాగతమ్. 

వనేఒత్ర సంస్థస్య సమాగతా జరా, 

బిలస్య వాణీ న కడా౭పి మే (కుతా 212, 

తే ప్రోచుః.--- కథ మేతమ్' రక్తారుః కథయలతి, __ | 

కథా, ౧౮. 

క సింళ్చి ద్వనోచ్లేశే ఖరనఖరో నామ సీంవా; (పతీవసతి సకడాచి దిత 

శ్వేత కృ పర్మిభ్రమకా తృుక్షైమకణ్ఞో న కిఖ్చీ దవీ సత్త్వ మాససాద, తత్వశ్వా_స్తమయ 
సమయే మవాతీం గిరిగుహా మాసాద్య (ప్రవిషస్ట ల్చినయామాస.-__ “నూన మేత స్యాం 

గుహాయాం రాత్రౌ కేనాఒవి సశక్తే్వే నాగన్తవ్యమ్. త న్నిభృతో భూత్వా తిస్టామి: 
ఏతస్మి న్న_న్దశే త్ త్స్వామా దధిపుచ్చోనామ స్పగాలః సమాయాతే$. స చ యావళ్ 

పక్యతి, తావత్ సింాపదపద్ధతి ర్లుహోయాం _(ప్రవిష్టా నచ నిహ్క_)మణం గతా. తశ 

Le 



కాళోలూకీయమ్. క ౧౪. ౧౫ 

కస్పా-దిన్హయత్ .--- “అహో కఇనష్టో౭౬సీ, నూన మస్య్యా మ న్షర్షలేన సీంహీన భావ్యమ్. 
తత్ కిం కరోమి? కథం కా స్యామి % ఏకం విచిన్ద్య ద్వారస్థః ఫాత్క_ ర్త మారా 8.-- 

“ఆవాకో బిల ఆహో బిల ఇ త్యుక్వా తూస్ట్రీంభూయ భూయోఒపి త శైవ (ప్రత్య 
భాపత..._ “భోః కిం న స్మరస్రీ య న్మయా త్వయా సవా సమయః కృతోఒ_స్రి. 
య న్మయా బాహ్యాత్ సమాగతేన త్వం వ_క్షవ్యః త్వయా చావ మాకారణీయ ఇతి. 
త జ్యది మాం నావ్వాయసి తతోఒహాం ద్వితీయం బిలం యాస్యామి.” అథ క చ్భుత్వా 
సీంజా శ్చ న్టితచాకా,_ “నూన మేషా గుహా౬స్య సమాగతస్య సదా సమాహ్వానం 
కరోతి, పర చుద్య మద్భుంయా న్న కిఖ్చీ ద్చూతే. అథవా సా ధ్విద ముచ్యతే. 

భయసం(త_స్తమనసాం హ_స్తపొదాదికాః (క్రియా? 

(పవర్హన్తేన వాణీ చ వేపథు క్నాధికో భవేత్. 218. 

త ఊదవామ “స్యాహ్వానం కరోమి యేన త దనుసారేణ (ప్రవిహ్రైఒయం మే భోజ్య తాం 

యా 'స్యతి. ఏవం సంప్రధార్య సింహ స్ప స్యాహ్వాన మకరోత్ . అథ సింహాశబ్రేన సా 

గుహో | పతిరవసంపూశాఒ నాన నపి దూరసా నరణజీవాం సాాసయాపాస. సగాలో 

లక మ అ మపకత్ . : న | 

“ఆనాగతం యః కరు తే స శోభతే 

స కోచ్యతే యా న కరో త్యనాగతమ్; 
వ నేఒత్ర సంస్థస్య సమాగతా జరా, 

బిలస్య వాణీ న కడా౭పి మే (శుతా, 214. 

త కోవం మత్వా యుష్లాఖి ర్మయా సవా గ_క్టవ్యమ్' ఇతి, ఏవ మభిధా యాత్తానుయాయి 

కుడిజూ రాను తో దూరదేజా వరం రకాతో జగామ, 

అథ రకా శే గతే స్థిరజీ వ్యతివ్చుష్టమనా వ్యచి_కయత్ .-_--అవో ! కల్యాణ 

మాస్తాక ముపస్థితం య (ద్రకామో గతః యతః స దీర్చదర్శీ. ఏతే చ మూఢమనసః. 
తతో మమ సుఖఘాత్య్యాః సంజాతాః. ఉక్తం చ యతః. 

న దీరదర్శి మో యస్య మ న్హిిణః స్యు గహీపశేః 

కమాయాత్యా (ధ్రువం తస్య న చిరాక్ స్యాత్ పరితమీయః. 215. 

అథవా సా ధ్విద ముచ్య తే. 
౧” మ న్లిరూపా పి రిపవః సంభావ్య నే విచకుకైః 

యే సకం నయ ముత్సృజ్య సేవ నే (పతిలోమతః. 215. 

ఏవం విచి నర స్వకలాయా ఏ నై కాం వనకాష్టికాం గువాదీప నార్థం దినే దినే (పక 

శ 3 చేష కలాం సచాహాయ వద్ద చచి. నచ తేమూరా ఊఆలూకా విజాన న్స్ య దేష కులాయ మస్తద్దా స్ట ఎది 

చయతీ,+అథవా సా ధ్విద ముచ్యతే, 



౧౬౦ ప వ 

అమి త్రం కురుతే మి శక్రం, మి శక్రం ద్వేష్టి హీన సీ చ 

శుభం వే తృకుభం, పాపం భద్రం దై చెవహతో నరః, 217, 

అభ కోలాయవ్యా కేన దుగద్వారే కృతే కాస్థనిచయే, సంజా తే సూరో్యోదయీ, కం 

(ప్రాప్తే షూలూశేషు సత్సు స్టిరజీవీ శీక్రుం గత్వా మేఘవర్శ నూహ!_ *స్వామిన్, 

దావాసాధ్యా కృతా రిపుగుహో. తత్ సపరివార సమే తె్యెకై కాం వనకాష్టికా౦ం ' 

జ్వల_న్లి నీం గృహీత్వా గుహా ద్వా శేజస సృత్కులాయే (ప్రమీప, యేన సశ్వే వ త్ర్రవః కుమ్మి 

పాక నరక్థప్రాయేణ దుః కేన (మియన్తే! త చ్చుత్వా (పహృస్లో ముధు ఫువర్డ్మ ఆవా:-- 

“శాత్క కథ యాత్మీవృత్తా స్లమ్. చిరా దద్య దృషో ౬సి,' స అఆహ:--*వత్సృ నాయం 

కథనస్య కాలః. యతః కడాచి తృస్య రిపోః కళ్చిత్ (ప్రణిధి ర్మ మే హాగమనం నివేద 

యిస్యుతి, తజ్ జ్ఞానా దస్ధా ఒ న్య (తాపసరణం కరిష్యతి. త్ర త్త్వర్యతామ్. ఉక్తం చృ_ 

ఫీ ఘ్రుకృ త్యేహు కాన్యేషు పిలమృయతి యో నరః 

తత్ కృత్యం బేవతా స్తస్య కోపా ద్విఘ్న _న్హగ్రసంశయమ్. 218. 

యస్య యస్య హీ కార్యస్య ఫలితన్య విశేషతః 

వప మ[క్రియనూణస్య కాలః వీబతి తత్భలమ్. 219. 

త ద్దుహాయా మాయాతస్య తే హాతశతోరి; సర్వం నవి స్తరం నిర్వా్యాకలతయా కథ 

యిహ్మామి,? అ థాసా తద్వ-చన మాకర్ణ్య సపరిజన ఏకెకాం జ్వల న్నీ నీం వనకాస్ట్రి.కాం 

చఇ్చ రోం గృహీత్యా తద్దుహాద్యారం ప్రాప్య స్థి సిర జీవికులాయే (పొతీపత్. తత 

సర్వేలే కధివాకా రక్వాకువాక్యాని స్మ సరనో ద్వార స్యావృతశ్వా దనిస్సరనో గుహామళ్యే 

కమ్మోపాక న్యాయ మాపన్నా మృతా శ్చ 

ఏవం శృతూ న్ని శేషతాం నీత్వా భూయో ఒపీ మేఘవర్భ _స్తదేవ న్య(గ్రోభపాదప 

డుర్చం జగామ. తతః సింహాసనస్థో భూత్వా సఫామభ్యే (పముదితమ నాః స్థిర జీవిన 

మప్పచృృత్ ,_ *“తాశ్క కథం త్వయా శతుంముభ్యే గలే నెతావాకా కాలో నీతః? 
త ద్ర కౌతుక నుస్తాకం వర్షలే. తత్ కథ్యతామ్, యతః. 

వర మగ్నా (పదీ స్తే తు (పపాతః పుణ్యకగ ణామ్, 

న న చారిజనసంసర్లో ముహూార్గ మపి సేవితః,’ 220. 

త్ర ఊాకర్ణ్య స్ట్బీ వ్యాహ:-__- “భద ఆగామిఫలవాఇ్బృయా కష్ట వాపి సేవకో న 

జానాతి, ఉక్తం చ యతః... 

ప రో యో మాట్షో హీ తార్ధకరో భ చేత్ 

స నిపుణయా వగ సేవ్యో నుహాజ కృపణో౭౬పి వా; 

Sees జ్యాఘారాక్కొ. మహాగవిశార దా 

రచితవలమైః క్ర్రీవ దృద్ధె" కరా హి కిరీటినా, ౯ లల, 
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శే నావీ సదా నశేన్ట్ర విదుపా కాలా స్పరాపేకీణా 

_స్తవ్యం ఖలు వాక్యవ(జవిప, మే త దే౬పి పాపే జే; 

దర్వీవ్య(గక శేణ ధూవమమలినే నాయానసయు శేన చ 

ఫీచే నాచిబలేన మళ్ళ వ్రభవ నే క్రిం సూషితం నూదవఠ్ ? 222 

యద్వాత ణా విషమపతితం సాధు వా గరి తం చా 

కాలాేతీ నృాదయనిహితం బుద్ధిమాక్ కక్ష "కర్యాల్ ; 
కిం గాల్జీకన్ఫుకదురఘునాస్ఫాలన ప్రూరజాణి 

ర్నాసీ ల్లీ లీలా నటనవిల సేఖలీ స సవ్యసాచీ ? 2 228. 

సిద్ధిం ప్రార్థయశా జన విదుహా తేజో నిగృవ్యా స్వకం, 
సహ్తోశ్సాహవతా హీ హీ దైవవిధిషు స్థైర్యం (ప్రకాళ్య్ళం (క్రమాత్ 

డేశేక్ట) (ద్రవి తేళ్ళ రా నక సమై ర ప్యన్వితో (ఛాకృఖిః 

కిం క్లిష్టః సుచిరం (త్రిదజ్ఞ మవవా చ్భీీమా స ధన్షాత్మజః 1 224, 

రూాపాభిజనసంపన్నా కు న్టీపుతౌ) బలాన్వితా 

నోకర్మరమొచ్యాపానే విరాట పేప్యతాం గతా, 225. 

రూపే తా పతిమేన, యావనగుకైక, | LE కులే జన్మ న్ఫా 

కాన్వా (శీ రివ యాఒత్త సా౭ెపి వదకాం కాల్మకమా చాగతా, 

మెర న్ట్రీతి సగర్వితం యువతిభిః సాక్నేప మజ్జాతయా 
(చాపద్యా నను మత్స వ్రిరాజభవనే ఘ్బ్ష్ట్రం న న్ మ చక్చనమ్ ఖం 226. 

మేఘవర్థ ఆహా? “తాత, ఆసీధారావ్రత మిదం మన్యే య దకికా నహ 

సంచా'సఃి టా “దేవ ఏవ మేతేత్. పరం న తాబృ్బజ్ఞార్థసమాగమః 

కాపి మయా దృష్టః. నచ మహా ప్రజ్ఞ మెనేక కా స్తే ప్న పతిముబుగెం కకం ష్ 

. నీమాక్కా యత్ కారణం లేన మదీయాం య థావస్థితం చిత్తం జ్ఞాతమ్. యే ఫున రే 

మ న్హిిణ స్తే మహామూర్థా మ స్థైమాత్రవ్యపదేశోపజీవినో చ. తత్త్వకశలా మొ కద మవ 

న జ్ఞైతమ్- యతః; 

అరితోఒభ్యాగతో భృత్యో దుష్ట్ర స్త 

" అపసర్ప స్ప భర ర్శత్వా నితో డేర్ చ 

ఆససే శయనే యాచే పానభోజన మ 

దృష్టైదృష్టప్రమ క్తేమ (ప్రవార నన్టరయో రా౬కిహు, 
248. 

తస్మాత్ సర్వ(ప్రయ కేన (త్రివర్షనిలయం బుధః 

ఇ అక్తైవ మాదృతో రకేత్ స (ప్రమాదా వినశ్యతి. విస్త, 

౧1 

ప 
థి 



సాధు చేద ముచ్య తే. 

సన్తాపయ ని క మపథ్యభుజం న రోగా? 

దుర్మ న్రిణం క మపయాన్లి న నీతిదోసాః ? 

కం శ్రీ ర్న దర్ప్వయతి! కంననివాని మృత్యుః 1 

కం శ్ర్రీకృతా న విషయాః పరిపీడయ న్ని 1 20, 

బుస నశ్యతి యశః, పిశునస్య మైత్రీ, 

నష్ట క్రియస్య కుల్క మర్గపరస్య భర్శః, 

విద్యాఫలం వ్యసనిన కృపణస్య సౌఖ్యం, 

రాజ్యం (పనుత్తసచివస్య నరాధిపస్య. 201, 

త _డాజకాా అసీధార్మావతం మయా చరిత నురిసంస్రా దితి య ద్భువ తోళ్తం క 

యా సాక్షా దే వానుభూతమ్. ఉం చ= 

అపమానం పురస్కృత్య, మానం కృత్వా తు పృస్థతః, 

- రి స్వార్థ మభ్యుద్ధరేత్ 'పాక్టిఐ స్వార్థభంతో ష్ మూర్ధతా, 882, 
ఆలో 9 "ద ళు ఇ స్క_ద్దే నావీ వహి చ్చతుం కాల మాసాద్య బుద్ధి మాకా 

మవాతా కృష్ణ స ర్నేణ మజ్జూకా బవావో వాతా”? 288, 

మేఘవర్ష ఆవాః_ “కథ మేతత్ 1 స్టీరజీవీ కథయతి.__ 

కథా ౧౫, 

ఆ_స్లీ వరుణా[ద్రిసమోప ఏకస్మీకా (ప్రదేశే పరిణతవయా మన్గవిపో నామ కృష్ణ 
'సర్పః. స ఏవం చి శ్తే సంచి చ్లితీవాకా, “కథం నామ మయా సుఖోపొయవృశ్యా 

వ_ర్టితవ్యకొ ? ఇతి, తతో బహుమళ్ణూక ౦ (హద ముపగమ్యు ధృతిపరీత మి వాళత్తైనం 
ఇ 9 చ దర్శితవాక. అథ కథా సీతే తస్ని న్నుదక[ప్రా నగలే చెశేన మణ్లూశేన పృష్టః, 

“మామ్మ కి మద్య యథాపూర్వ మాహారార్థం న నివారని?” సోఒ(బవీత్ .. భద, 
కుతో మే మన్చభాగ్య స్యాహారాఖిలాపః ? యత్ కారణ మద్య రాత్రౌ (ప్రదోస వీ! 

ఇ ద | నారకా టవ. వివారమాణేన దృష్ట ఏకో మళ్టూకః. త ద్రుహాణార్థం మయా క్రమ; 
నజ్జితః. సోఒపి మాం దృష్ట్వా మృత్యుభ యేన స్వాధ్యాయ్మప్రసక్తానాం శబాన్యుణానా 
మ_న్సర మషక్రాన్తో న విభావితో మయా క్యా౭పీ గతః. తత్ సదృశళమోహితచి శ్లేన 
మయా కస్యచి ద్చాలవ్యాణస్య సూ ర్ట్ల్రాదతటజలా _నఃస్థో ఒస్టుష్టో దస్ట్రఃః ఠ్రతో 
౬సౌ సపది పఖ్బత్వ ముపాగతః, అథ తస్య పితా దుఖితే నావాంశ పః, “యౌ, 
దురాత్మకా, త్యయా నిరఫరాథో నుత్సుతో దస్ట్రః, త దానేన దోషేణ త్యం ముల్గు 

ఇ 
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™ 
— నాం వావానం భ విష్యసీ తత్ మ పన సే ఇతి. తతోఓఒపహాం 

మాక వాహ నార్భ మాగతోఒస్మి.? తేన చ సర్వమజ్జూకాణా మిద మాజేడిశకా కత 

స్ట 'పవ్బ్చాష్టమమోీః సరై హ్ గత్వా Gr రుక రాజన్య విజ పక్ . 

qe వపి మ చన్ల్రప రివృతో ఒత్యద్భుత మిద మితి క కర్ర (హాహా 

ఫీ తీర మన న విషుస్య ఫణినః ఫ ఫణ్నప దేశ మధిరా౫ః. శసా అపి యే 

10 సమారురుహు;, కిం బహునా. తదుపరి స్టాన మపొ_ప్తవై 

ఏన్టవిపో ఒపి "లేపూం తుస్న ష్య మ నేకప్రకారాక గతిపి కేసా మ , ఆధ బాల 

దో లబ్బతదజ్బసంస్పర్శసుఖ _స్త స మాహా 

“న తథా కరిణా యానం, తురశేణ రథేన వా, 

నరయాసేన వా యానం, యథా మసష్టవి విెషీణ మే. 284. 

అ థా న్యేద్యు ర్మన్దనిష శృద్మ నా మన్టం మస్టం పిస వృతి. త చ్చ పృషహ్వై లాల 

వ ఇజం ' మద 
పొదో ఒ(బవీత్ .__- “భద్ర మస్టవిప, మ 

కి మదు సాధు నోహ్యా కే మ్బ 

మ 6-ద్రేస్ప అ చ్యాహారవైకల్యా న్న్న దీ వోధఢుం శ కి విం ఆసా 

వబకీత్ .._-* భద్ర భతమయ తు(ద్రమక్షూకాకం త చురిశ్వా ప్రహ పాక్షతసన్వ నాతో 

మన నమిహః' ససంభమ మబ్రవీత్ . “ము మాయ మేవ విప్రశాపోల స్తీ కం పె వాసే 

నానుజ్ఞూవచ నేన ్రీతోఒస్మీ. ' కతోఒలసా నెక నర్యేణ ముళ్టూ కాక జ్ కయి ౯ ఇతె 

పద్ద k= వాహోోభి uel 'సంవృ ప్తి త. (పహృ్టై కాన వన మవహా 'సే్ట్టేద మ్మవీత అలా 

మజాకా విప్ ధా సూతే జాలపాదోపసాదితా: 

క్రియ నం కాల మతీణా భచేయుః స్వాదితా మమ 285 

జాలపాదో౭పి మస్టవిచే షణ WE టా చక కి మపి వ. ము అతా 

స్టరే౬ న్యూ క నత! కృష్ణసర్ప ఏ స్త ముదేళం సమాయాస్8 పెంచ మగా నే 

జ సాకి వముశవచ 

రావ్హహ్యమానం దృస్వా విస్మయ సుర ఆహా చం “వయారి య దస్మాకి ఏక 

తైః కథం వాహ్యూసే ! విరుద్ధ మేతత్ మక్షపిపో౭(బవీత్ ర 

సర్వ మేత ద్విజాణామి యథా వాహోస్టిజన్న్ వమరై ౬ 

ఆం కుతాచే | వాహాంనో మూడొ జిగ్ 

కజ్చీత్కాలం పతీళ్ళ్యోంప క 

భయా. 
సోడ బవీత్ .--- “క్షథ మేతత్ ? మస్టప్పుః కె 

కథా. ౧౬. 

చీ కసి స్మింక్చీ దధిష్టా సే యూ
ద దో నామ (రహ

జ జస 

F తహ pa అజసం. iia సఖజ్జనృుతాక భఘృుకిప్రారొక “స వ 



గి౬రో ప ఇ త్ర త్ర మ్, 

కారిక యా (పయచ్చతి. అభ కదాచి ద్భర్హా దృప్రాఒ(బవీత్ . a “భ(డైే, కి ముతత్ 

పరిదృశస్ర తే * కుత్ర వాజ్యసం నయ సీదమ్ ? కథయ సత్యమ్.” సా చోత్పన్న ప్రతిభా 

కృతకవచ_నె రృర్రార మబ్రవీత్. “అ _స్త్యథత నాతిదూరే భగవత్యా దేవ్యా ఆయ, 

తనమ్. త (తావ మపోషితా సతీ బలిం భక్మ్యువి శేషాం శ్చాఫూర్వా న్నంయామిి 

అథ తస్య పళ్యతో గృహీత్వా తత్ 'సకలం 'బేవ్యాయత నాఖిముఖి (ప్రత స్టే సె యత్ 

కారణం జేవ్యా నివేదిలే నానేన మదీయో భ మైవం మంస్య తే య న్య క (చాహ్యాణీ 

భగవత్యాా౭ కృతే ఛత్యవిశేసా న్నిత్య మేవ నయ తీతి. అథ జేవ్యాయత నే గత్వా 
స్నా నాకర్థం నద్యా మవతీర్య యావత్స్నాన్మక్రియాం కరోత్కి తావ ద్భరా మాగాన్తరే 

ఇ₹ళాగత్య జేవ్యాః పృష్టతోఒ౬దృశో౬వత స్టే. అథ సా బ్రాహ్మణీ స్నాత్వా దేవ్యా 

యతన మాగత్య స్నా నాను లేపనమాల్యధూ ప బలికియాదికం కృత్వా దేవీం (పణమ్య 

వ్యజిజ్ఞ పత్ ,___ *భగవత్కి కేన (ప్రకారేణ మమ భ ర్వాఒన్టో భవిష్యతి 2 త చ్భు9 త్వా 

స్వర లేదేన చేవీపృష్ణ స్థితో (బాహ్తణో జగాద. a త్వ మజస్రం ఘృతపూరాది 

భత్ష్మ్యుం తె భశ్త్ర) (ప్రయచ్చస్సి తతః శ్రీను మనో భవిష్యతి.” సౌ తు బన క్ర కృత 

కవచ నవఆన రేమాసపె' తె Gera త దేవ నిక్యం (ప్రదదౌ. అ థ్ న్యేద్యు 

రా ఫ్రవ్యాకో నాల్గిహితమ్.. భద్రే నాహం సుతరాం పశ్యామి.” త చ్చు త్వా చి_న్దిత 

మనయా.__ “దేవ్యాః (ప్రసాదోఒ౬యం (ప్తాప్తజి ఇతి. అథ తస్యా హృదయవల్ల భో 

విట _స్తత్స కాళ నన్టీభూతో ఒయం (బొవ్మణః కిం మమ కరిప్య తీతి నం (పతిడిన 
మభ్యేతి. ఆ ఛాస్యద్యు స్త స్తం (ప్రవిశవ మభ్యాళగతం దృష్ట్వా శేశెర్ష గృహీత్వా లగుడ 
పాష్టిక్ళాహ ఛృతిప్రవావై స్తా సాన దతాడయత్ , యావ దసౌ పజ్బ్బ్పతష మాప. తా మపి 

దుష్ట పత్నీం ఛిన్న నాసికాం కృత్వా విససర్ద, అతో౭౬హాం (బవీమి.---- “సర్వ ముత 

ద్విజా నామి" ఇటలి, 

ఆభ మస్టవిషోల న్టర్లీన మవహస్య పున రపి “మణ్జూకా వివిధాహ్యేాతేి ఇతీ త 

మేవ మృబ షక. అథ జాలపాద స స్త చ్చ్రుత్వా ప వ్య(గవాదయః కి మనే నా 

ఒ౬భిహితం ఇతి త ముషృచ్ళత్ ' భ(ద్రు కిం త్వయా లభిహిత మిదం విరుదం వచ; £ి 

అ థాసా వాకార(ప్రచ్చాదనార్థం కన కిబ్బీత్ ? ఇ త్య(బవీత్ , త ఛెవ కృతక వచన 

వ్యా మోహాతచిక్తో జలపాద స్తస్య దుస్తాఫి'సంధిం నావబుధ్య లే. కిం బహునా? తథా 

తేన నసర్వే౭పీ భక్షీతా యథా ీజమా త్ర మపి నావశిష్టమ్. అతోఒవాంి (బవీమి-- 

స్క చే నాపి వహే చృత్రుమ్ ఇతి, అథ రాజన్ యథా వుష్టవిషేణ బుద్దిబలేన 

మణ్ణూాకా నివాతాణ తథా మయాలపీ సర్వేలపి వెరిణ ఇతి. సాధు చేదముద్య తే. 

వనే (ప్రజ్యలితో వహ్ని రృవాక్ మూలాని రడుత్సి 
సమాలోన్తూలనం కుర్యా చ్యాయు రో మృదుశీతలః. ల 287. 



కాకళోలూ కీయ మ్. క. ౧౬, si 

మేఘువర్థ్య ఆహ: “తాత, సత్య మే వైతత్. యే మహాత్తాసూ భవన్తి శే 
నుహాసత్వ్యా ఆపద్దతా అపి ప్రారస్థం న సర్ట్వన్తి ఉక్తం చ అత... 

మహా త్వ మేత నః పహూతాం నయాలజ్్క్కా_రధారిణామ్ 

న్ ముఖా ని య తారబ్దం కృచ్చ౬పి వ్యససూదయే. 288. 

తథా -చృ- (పారభ్య శే న ఖలు విఘ్న భయేన నీవై 
(పారభ్య విఘ్న వివాతా విరమ ని మధ్యా ః, 

విమ్నైః సహ స్రగుణితే రపి వాన్యమానా; 

(ప్రారబ్ద ముత్తమగుళకా న పరిత్యజ ని, 289. 

తత్ కృతం నిష్క_జ్ఞకం మమ రాజ్యం శతూ న్ని శేషతాం నయతా తయా. ఆథవా 

యు క్త మేత న్నయవేదినామ్,. ఉ కం చ యతః... 

_బుణశేషం చాన్ని శేషం శతుకేషం త శైవ చ 
యు న్ శ్ర వ్యాధిశేషం చ నిశ్ళేసం కతా (పాళ్లో న సిదటెంి 240. 

సో౭(బవీత్ ._“చేవ్య, భాగ్యవాం స్ట మే వాసి య స్వారజ్ఞం సర్వ మేవ 

సంసిధ్యతి. త న్న శేవలం శార్యం కృత్యం సాధయతి. కి ను (ఫజ్ఞయా యశ్ (క్రియ 

త చేవ విజయాయ భవతి. ఉక్తం చ 

స న నహి వాతా రిపవో భవి 

re హై సు రిపవః సుహూతా భవన్తి; 

శనం నిన్ని ప్రరుషస్య శరీర మేకం 

ప్రజ్ఞా కలం చ విభవం చ యళ శ్నే వారి. 341. 

త చవం (ప్రజ్ఞా పురుహ కారాభ్యాం యుక్త స్యాయ ల్నేన కార్యసిద్ధయ: సంభివ ్షిం 

(పసరతి మతిః కార్యారమ్మే స్యా సిరీళ వతి స . 

స్వయ ముపనయ న్నర్థాక మనో న న గచ్చతీ 5 

స్ఫురతి సఫల _స్తర్కు, శ్చీ_త్తం సమున్నతి య షై 

౨ భవతి చ రతిః క్లాఘ్యే కృత్య నరస్య భ విష్యతః పిక డె, 

తథా చ. నయత్యాగ శౌర్య సంప స్ట పురుపే రాజ్య మితి. ఊ శం చా 

త్యాగిని శూకే విదుషి చ సంసర్షరుచి క్ట గుణీ భవతి, 

గుణవతి, భనం ధనా చ్చీ శ్రీ 5 శ్యాజ్ఞా, తనో రాజ్యమ్, శి4క. 



టో 

౧౬౬ పజ్బుత [ మ్: 

. మేఘవర్భ ఆహ:---*నూనం సద్యఃఫలాని నీతిళాస్త్రాణ్సి య త్వయా ఒనుకృ త్యే 

నాను(ప్రవి క్యారిమర్చనః సపరిజసో నిశ్ళేషితః.? స్థిరజీ వ్యావా:-- 

తీఖ్షోపాయ(ప్రా ప్రిగమ్యోఒపీ మమో ఒర్థః 

త స్యా ప్యాదా సంశ్రయః సాధుయు కః, 

ఉరత్తుజ్ణా(గః సారభూతో వనానాం 

మా న్యాభ్యర్చ్య్య కృిద్య లే పాద పేస్ట్రః, 244. 

అథవా స్వామిక కిం తే నాభ్గిహీ తేన య దన శ్థరకాలే (క్రియారహీత మసుఖసాధ్యం 

వా భవతి. సాధు చేద ముచ్య తే. 

: అనిక్ని తై రధ్యవసాయభీరుభిః 
పదే పదే దోసళశతానుదర్శిఖిః, 

ఫలె ర్విసంవాద ముపాగతా గిరః 

(పయాన్టి లోశే పరిహాసవస్తుతామ్, 245, 

న చ లఘు ప్వపి కర్రవ్యేషు ధీమద్భి ననాదరః కార్యః. యతః, 

. “శక్ష్యామి కర్తు మిద సుల్ప మయత్న సాధ్య 

మృతౌదరః కి ఇతి కృత్య ముపీకుమాణాః్క 

కేచిత్ (ప్రమ త్తమనసః పరితొ పదుఃఖ 

మాపత్ | ప్రసజ్ఞనులభం పురుషాః [ప్రయా _న్ది. 246. 

త దద్య జితాశే ర్మద్విభో ర్యథాపూర్వం నిదాలాభో ఛ విష్యతి. ఉచ్యతే చెతత్ ._ 

నిస్పన్పే బద్ధసశ్చే వా భవే సుష్య తే సుఖమ్ 

సదా దృష్టభుజక్టే తు నిదా దుఃఖేన లభ్య తే. 247. 

తథా చృ-- వి _స్తీర్లవ్యవ సాయ సాధ్యమవాతాం న్నీ గ్థోపభుక్తాశిషాం 

కార్యాణాం నయసావాసోన్న తిమతా మిచ్చాపదారోహిణామ్ 

మాసో ల్చేకపరా[కమవ్యసనినః పారం న యావ ద్దతాః, 

సామన్లే వాదయే౭ వకాళవిషయా తావత్ కథం నిర్వ తిః? 248. 

తదవసిత కార గ్యరమ్మ స్య 'విశ్రామ్య తీవ మే సృాదయమ్. త దిద మధునా నివాతకణ్ఞకం 

రాజ్యం (ప్రజాపాలనతత్ప్సరో భూత్వా పు శ్రృ్రపౌత్సాదిక అ అాచలచ్భ తనన క్రీ శ్పిరం 

భుజ్ఞ ్ వ* ఆపిచు--- 

(ప్రజా న రష్టయే ద్యస్తు రాజా రణాదిభి ర్లుళైః 

"' అజాగల్నస్టన స్యేవ తస్య రాజ్యం నిరర్థక క్ శ 249, 



కాళోలూ కీయ మ్, క, ౧౬ ౧౬౪౭ 

గుణేషు రాగో వ్యసనే హ్యనాదరో, 

రతిః సుళ్ళ ల్యేషు చ యస్య భూపతేః, 

చిరం స భు శే. చలచామరాంకుకాం 

సితాతప్యత్రాభరణాం నృష్మశియమ్, 250. 

న చ త్వయా (పా ప్తరాజో్యోఒవా మితి మత్వా (క్రీమడే నాత్థా వ్యంసయిళవ్యః, యత్ 

కారణం చలా హ్ రాజ్ఞో విభూతేయః, వంశారోవాణవ( చాజ్యలత్మీ కురారోవహాో కణ 

వినిపౌతరతా (ప్రయళ్నశతే రపి ధార్యమాణా దుర్భ రా (ప్రశస్తారాధితాఒ౬ప్యశ్తే విప 

లమ్మినీ, వానరజాతీ రివ మద్రుతాశేకచిత్త పద్మ పత్రోగిదక మి వాఘటికసం శ్లేష పవన 

గతి రి వాతిచపలా అనార్య'సజ్ఞతే మ వాస్థీరా, ఆశీవిపు ఇవ దురుపబార్యా సన్హ్యా(శ్రళే 

ఖఫేవ ముహూూా _ర్హరాగా, జలబుద్చుదావ లీవ స్వభావభడ్జురా, శీర్యప్రకృతి రివ కృతకఘ్నా, 

"స్వప్న లబ్ద ద్రవ్యరాళి రివ కు.ణదృష్టనహై. అపి చా 

| . 'య దైవ రాజ్యే (క్రియ తేఒభ్లిషేక  . 

ఘుటా హీ we మభిషేకకాలే 

సహామ్మ సేవాపద ముద్దిర సి. 251. 

న చ కళ్ళి దనధిగమనీయో నామా స్యాపదామ్ ఉక్తం చృ 

రామస్య (వ్రజనం, బలే ర్నియమనం, 

పౌళ్ణోః సుతానాం వనం 

వృష్టీనాం నిధనం, నలస్య నృపతే 

రాజ్యూత్ పరి భ ంకనమ్సు 

నాట్యావార్యక మర్జునస , పతనం 

సంచి న్తన్ట్ లకజ్కేశ్వ శే) 

సర్వం కాలవకా జైసా ఆశ్ర సహాశ్తే 

కకం పర్మితాయశే 
252, 

క స దశరథః స్వన్లే భూత్వా మహేాన్ట్ర సుహృ ద్దతః + 

స నృపః సగర స్తథా! 
క్వ స జలని ధే ర్వెలాం సిక నమః 

గర సథ | 

కస కరతలా జాతో వెన్యః క్వ సూర్య్యత
ీను కనుక 

ర్నను బలవతా కాలే నెలే 'ప్రబోధ్య నిమో లితాః* 2506. 



౧౬౮ 'పజ్బత నమ్, 

pe త్రి ల 2 

మాసాలా క్వ గత డ్ర్ర్రలోక విజయా 

రాజూ క్వ సత్యవతో (5 

దేవానాం నృపతి రతః క్వ నహుపషు, 1 

సచ్చా(్త్రువాక్ శేళవః 1 

మన్యే సరథాః సకుళ్టురవరాః 

శ కాసనాధ్యాసీనః 

కాలే సవ మహాత నా త్వనుకృతా 

కాలేన నిర్వాసీతాః ! 254 

చ నృపతి సే సచివా స్తాః (ప్రమదా సాని కాననవనాని 
అటానే 

చ కజేచ తా శ్చ తాని చ కృతా నృదృష్రైని నహ్రాని, 254, AN 

ఏవం మ త్తకరికర్ణ చజఖ్బలాం రాజ్యలక్ష్మీ మవాప్య న్యాయెక నిష్టో భూ త్య(ోపభుజ్ఞ 

ఇతి |శ్రీవివ్ణుళర, విరచితే పఖ్నత న్ద్వశే కాకోలోకీయం నామ 

తృతీయం త న్ష్రం సమా ప్లమ్. 

Fy 



న్ 
టీ 

అన దూది 

అబ్బ ప్రో గన్, 

ఆ ఢేద మారభ్య తే కాం నామ చతుర్థం త్ర న్ల్రక్. య స్యాయ మాదిమః 

నోక్కం-ా 

'సముత్స "న్నే షు కాన్యేషు బుద్ధి ర్యస్య న కీయ జే 

స ఏవ దుర్తం తరతి జలస్థో వానరో యథా, i 

త్ర ద్యథా౬నుశ్రూయతే. అస్తి కన్మీంక్చిత్ సమ్ముద్రోపకళ్ణే మహా స్ట్రిమ్బా 

పాదపః సదాఫలః, కృత చ ర_క్టమఖో నామ వానరః (పతివసతి స్మ, తత్ర చ తస్య 

కరో రధః కదాచిత్ కరాలముఖో నామ మకరః సముదసలోలా న్నిహ్కు_మ్య సుకో 

మలవాలుకాసనాఖే తీరోపా నే న్యవిశక్. తక శ్చ ర క్షముఖేన స [పో క్షణ కే 

భ వాకా సమభ్యాగతోఒ తిథి. క దృకుయతు మయా దత్తా స్యమృతతుల్యాని జమ్మూ 

ఫలాని, ఉక్తం ee 

(పియో వ్యా యది వా జ్వేష్యూ, మూస్ట్రో వౌ యది పణ్జిత, 

వెశ్వదేవా_న్స నూపన్నః సో౬లతిథిః స్వన్షసంక్రమః. జ 

న పృచ్చె చ్చరణం గోతం, న ద విద్యాం, కులం న చ, 

అతిథిం ెళ్వదేవాన్నే శ్రాద్ధే చ మను ర(బవీత్ , త్, 

దూరమార్హ(శ్రమ్మశా_ నం పే దివా_్ల న మాగతమ్ 

అతిథిం పూజయే ద్య స్తు spre పరమాం గతిమ్, త్తే 

అపూజితో ఒతిథి ర్యస్య గృహా ష్ వినిశ్వసకా 

గచ్చ స్త ని పెముఖా సస్య పిత్చళిః సహా దేవతాః.” ర్, 

"ఏవ ముక్త్వా తస్మై జమూఫలాని దదౌ. సోఒపి తాని ఛభతముయిత్వా తేన నహ చిరం 

గోష్టి సుఖ ren భూయో టప్ సుభ వన మాగతః. ఏవం నిత మేవ తౌ వానర 

మకరౌ జమ్చూబ్చాయా స్థిత” వివిధశా(స్ర్రగోస్ట్యూ కాలం నయన్హా సుఖేన తిష్భ్రతః, 

మకరో భ తీత శేపాణి ఆజమ్మ్బూఫలాని వ గతా స్వపత
్నాన [8 న! 

శ్రాష్మోని. స సు ఆహా? —- “భే, మమా 
అ పరమసుహా దక

 కముఖో నాము న.
 



టన ౧౭౦ పణ త త్ర మ్, 

స (ప్రీతిఫూర్వ మిమాని ఫలాని (ప్రయచ్చతి. అథ తయాఒభిహీతమ్..__. “యః స కై. 

చామృత(ప్రాయా ణీదృశాని ఫలాని భకుయత్కి తస్య హృదయ మమృతమయం భవి 

ప్యుతి. త ద్యది మయా భార్యయా శే (ప్రయోజనమ్స్ తత _స్తస్య హృదయం మవ్యాం 

(ప్రయచ్చ, యేన త ద్భృకుయి త్వా జరామరణరహీ తా త్వయా సహ భోూోగాకా భుర్ణో,! 

స ఆవాః:_భ (దే, మా మైనం వద. యతః స (పతిపన్నో ఒస్థాకం (భ్రాతా, అపరం ఫల 

దాతా, తతో వ్యాపాదయితుం న శక్యతే. త త్య జైనం మిథ్యాగ్రహమ్. ఉక్తం చ 

ఏకం (ప్రనూయ తే మాతా ద్వితీయం వాక్ (ప్రగూయ తే, 

వా స్టాతీ మధికం (పోచుః సోదరఠ్యా దపి బన్టువత్ . 6, 

అథ మక ర్యావాః_ “త్వయా కడాచి దపీ మమ వచనం నాన్యథా కృతమ్. త 

న్నూనం సౌ వానరీ భవిష్యతి, యత _స్టస్యా అనురాగత। సకల మపి దినం తత గమ 

యసి, త _త్స్వ్ం క్షాతో మయా సమ్యక్ + యతే8,-- 

సాహ్లోదం వచనం (ప్రయచ్చసీ న మే, నో వాతం కిష్బునం 

(పయః (ప్రోచ్చ్వసిషి. (ద్రుతం హుతవహజ్వాలాసమం రా(్రిష్కు 

కళ్టా శ్లేష పరిగ్ర హే శిథిలత్సా య న్నాదరా చ్చుమ్చుసే, 

త లే ధూర్త వ్యాది స్థితా ప్రియతమా కాచి న్మమై వాపరా 1 

నోలపి పత్న్ట్యః పొదోపసం[గ్రహం కృ త్వాఒజ్య్కో_పరి నిధాయ తస్యాః కోపకోటి 

మాపన్నాయాః సుదీన మువా-న,.- 

“మయి తే పాదపతిలే కిజ్క_రత్వ ముపాగతే 
త్వం (ప్రాణవల్లభే కస్మాత్ కోపనే కోప మేప్యసీ ౪ 8, 

సా౭పి తద్వచన మాక చ్ల్యాశుప్లతముఖీ త మువాచ,.. 

“సార్ధం మసూరభళతే సవధూగ కానా 
=, 9 నైవ స్థితా మనసి కృ త్రీమభావరమ్యా, 
అస్తాక మసి న కథంచి ది హాోవకాళ 

స్తస్యాత్ కృతం చరణపాతవిడమ్బనాఖిః, 9, 

అపరం సౌ యది తవ వల్లభా న భవతి, తత్ కిం మయా భణితే_పి తాంన వ్యాపాద 
యసీ, అథ యది స వానర స్త్ క్ సేన సవా తవ న్నే హః ? తత్ కిం బహునా? 

యది తస్య హృదయం న భకుయామిి త న్మయా (ప్రాయోపచేశనం కకం విద్ధి 

ఏవం తస్యా స్తం నిశ్చయం జా | చిన్హావ్యాకులితహృ దయ: స (ప్రోవాచ, 

అథవా సా ధ్విద ముచ్యతే ;--- | 
జనో 



అబ ప ణాగకమ్. సత ౧౮౦౧ 

వ(జలేపస్య మూర్భస్య నారీణాం కర్క_టస్య చ 

ఏకో (గ్రహ స్తు మొనానాం నీలీమద్యపయో స్తథా, 10. 

కీత్ కిం కరోమి? కథం స మే వధ్యో భవతి? ఇతి విచిన్టక వానరస్య పార్టు 

నుగవుత్. వానరోఒపీ చిరాయా న్సం తం సోజ్వేగ మవలోక్య (పోవాద. రశ 

మిత్త్ళ కి మద్య చిర వేలాయాం సమాయాతో౭సీ ? కస్తాత్ సావ్లాడం నాలపనీ * 

న సుభాషి తాని పఠసి కి స ఆవాః “మత్తు అహం తవ (ఖాతృజాయయా నిష్టుక 

లర ర్వా రభిహితః. “భోః కృతఫఘ్న్హృ మా మే త్వం స్వముఖం దర్భాయ, యితే 

స్త్వం (ప్రతిదిసం మిత్త్శొ ముపజీవసి. నచ తేస్య పునః (ప్రత్యుపకారం నృహదర్శున 

మాలే కాపి కరోపి. త రే (ప్రాయశ్చిత్త మవీ నాసీ. ఉక్తం చం 

(బవ్మఘ్నే చ సురాపే చ చాశే భగ్న(వతే తే 

నిష్కృతి ర్విహితా సద్భిః కృత ఘ్నే నాస్తి నివుతిః. il, 

త్ర _త్త పం మమ చేవరం గృహీ త్వా౬ద్య (ప్రత్యుపకా రాక్జం గహ మానయ. సూ చే 

శ్ర పియా సవా మే పరలోశే దర్శనమ్. త దహం క మైవం (ప్రో క్త స్తవ సకాశ మాగతేః, 

త దద్య తయా సవా త్వదశ్లే కలహయతో మ మేయితీ వేలా విలగ్నా. తీ డాగచ్చు 

మే గృహమ్. తీవ (థాతృపత్నీ రచికచతుహ్కెం (ప్రగుణితవస్త్రమణిమాణి క్యాద్యుచి 

తాభరణా డ్వార చేశబద్ధవన్షననూలా నోత్క జ్ఞా తిస్టతి.. మర్కట అవావ--- కరో 

మిత్ర, యుక్త మఖిహితం మ ద్భాాకృపత్నా వ్ ఈ క్షం వం 

వర్జయేత్. కాలికాకారం మి త్తం ప్రాజ్ఞకరో నరః 

ఆత్మనః 'సమ్ముఖం నిత్యం య ఆకర్ష తి లోలుపః. 12. 

తా చ దదాతి (ప్రతిగృక్ష్లోతి గువ్యా మాఖ్యాతి పృచ్చృతి 

భు కై భోజయ తే చెవ పడ్విధం (పీతిలత.ణమ్, 18. 

పరం వయం వనచరాక యుష్మదీయం చ జలా ననే నృవాహ్. వన్ కథం శక్ళలే రర 

గన్తుమ్ + తస్తాక్త మపి మే (భ్రాకృపత్నీ మ (తౌనయా, యేన ప్రణమ్య తే స్యా ఆశ్ 

"ర్వాదం గృహ్హామి స ఆవహా?— “భో మిత్తేరు అ_సి సమ్ముచా_కే సుం మేరి అల 

(కటేశేఒస్మ ద్ద వాన్. తేన్మ మ ప్పష్ట మూరూఢః సుఖీ నాక్సతక్గ మయో వ నని 

త చ్చు త్వా సానస్ట మాహః— “ఛ(ద్రు య ఊ్యేవం తక్ కిం పిలవ 
om 

ఏపో౭౬బవాం తేన పృష్ట మారూఢః. " తథ్రాలనుస్టి తేల గా 3 అ
లా గచ్చ క్షం మక“ 

మాలోక ని భయ తే స్తమనా వానరః Ce
s “భ్రాతః శై, శ 

జలకల్లో లై? ప్లౌవ్యలే హే శరీరమ్. * 

తి 'దాకర్ష్య మకర శ్చి నయామాస-ా “అసా వగాధం జలం (పాపో చీ వశః 



పజ్బుత న మ్, ౧౭9 పై 

సంజాతః. మతళ్స్భస్థగత _స్తిలమాత్ర మపి చలితుం న శక్ళో తీ, తస్తాత్ కథయా మ్యస్య 
నిజాఖిప్రాయక్ యే నాఫీష్టదేవతాస్మరణం కరోతి.” ఆవా చ. మిశ్ర, త్వం 
మయా వధాయ 'ససమానీతో భార్యావాశ్యేన విశ్వాస్య. తత్ సృర్యతా మఖీష్టదేవతా,! 
స ఆహా:-- “(ఖాత కిం మయా తస్యా స్ప వాపి చాపకృతం యేన మే వధోపొయ 
ల్చి న్లితః, మకర అపహా:__భోః, తస్యా సావ _త్తవ హృదయ స్యామృతమయఫలర సా 

స్వాద నమృస్ట్రస్య భకుణే దోహద: సంజాతః, తే నెత దనుస్టి.తమ్.! (పత్యుత్సన్న మతి 

ర్వానర ఆహ: “భద్ర య ద్యేవం తత్ కిం త్వయా మమత ఒక్ఫోవ న వ్యాహృతమ్, 
యేన 'న్వహృదయం జమ్బూకోటరశే స దైవ మయా సుగుప్తం కృతమ్, త్ర ద్భాంళ్ళ 
పతా అర్పయామి, తృ్వయాలహం శూన్యహృదయోట౬ త్ర కస్తా దానీత్య? త్ర 

దాకర్ట్య మకరః 'సౌనన్ల మావా: “భద, య డ్యేవం త దర్చయ మే హృదయమ్, 
యేన సౌ దుష్టపత్నీ త ద్భృ కృయిత్వా౬నశళగా దు త్రీస్థతీ. అహం త్వాం త మేవ జమ్మూ 
పాదపం (పాపయాని. ఏవ ముక్త్వా నివృత్య జమ్బాతల మగాత్. వానరోలపీ కథ 
మవీ జల్పితవివిధ బేవతోపచారపూజ స్పీర మాసాదితేవాకా. తత శ్చ దీస్సతరచజ్కు9మ 
తేన త మేవ జమ్బ్చాపాదపమారూ.; శ్చినయామాస.- “అహ్ ! లన్దా స్తావత్ 
(ప్రాణాః. అథవా సా ధ్విద ముచ్యతే... 

న విశ్వ సే దవిశ్వ స్తే, విశ్వ _స్పేఒపీ న విశ్వ నేత్ , 

త న్మ మైతే దద్య ఫునర్జన్మదిన మివ సంజాతమ్.* ఇతి చిశనయమానం మకర ఆహ: 
“భో మిత్త్మి అర్బయ త ద్ధ్భ్రాదయం యథా తే (భాతృపత్నీ ఛకుయిత్వాఒనళనా దుళ్తి 

అకు ల, నే a జ అహ = 6 ఆరు నహ ష్టం అథ విహాస్య నిర్భర్హ్యృ్యయక వానర _స మాహా: ధిస్ధి క విశ్వా'సఘాతక, 
కిం కస్యచి ద్ధ్రదయద్వయం భ వతి? త దాళశు గమ్యతామ్, జమ్చూవ్చతు. స్యాధస్తా న్న్న 
భూయో పి త్వయాల(త్రాగనవ్యమ్, ఉక్తం చ యతేః,._ 

సకృ ద్దుష్టం చ యో మిత్త)ం పునః 'సన్షాతు మిచ్చతి, 
స మృత్యు ముపగ్ళన్లోతి ౫గ్భ మళ్వళరీ యథా.! 1. 

త చ్చ్భుత్వా మకరః సవిలకుం చి న్లితవాకా,.__ “అహో! మయా? తిమాడేన కి మస 
స్వచికాఫి పాయో నివేదిత త ద్య ద్యసౌ పున రవీ కథకీ ద్విశ్వాసరీ గచ్చతి, త్ర 
ద్య్యూయోటపవి విశ్వాసయామి.? ఆహ చ,___'మి ల్లి, హా న్యేన మయా తే౬భి పాయో 
లబ్దః, రా న కిల స్ హృదయేన (ప్రయో జనమ్, త దాగచ్చ (పాఘుణికన్యాయే 
నాసద్దృ్రవామ్. తవ (ఖాతృపల్నీ సోత్క_జ్ఞా వర్ధతే" వానర. ఆహా; బ్లో దుష్ట 
గమ్య తామ్. అధునా చావా మాగమిహ్యోమి. ఉక్తం చృ-- ‘ 

x 

ళా 



న్స షస మ్య క, అః ౧౭౩ 

బుభుక్షితః కిం న కరోతి పాపం? 
తీణా జనా నిష్కు_రుణా భవ _న్టి, 

ఆఖ్యాహ్ భే (ప్రియదర్శనస్య 
“న గబ్బ్జద త్తః పున శేతి కూపక్.' ౫ 16. 

నుకర ఆహ: “కథ మేతత్ * స ఆహా: 

కథా ౧. 

కస్కీంళ్చిత్ కూపే నజ్ఞదత్తో నామ మణ్లూక రాజ (వతివసతి సం న శచాచి 
దాయోాదై రు చ్వేజితో౬రనుట్టథటే మారుహ్యా నిప్కొ_9 న న. ఆభ తేన చి నితెక్,__ 

జానీ గ్ కథం తేషాం దాయాదానాం మయా (పత్యపకార క _రృ్వవ్యః 1 ఊ క్షం చ, 

ఆపది యే నాపకృతం, యేన చ హానితం దశాసు విపమాసు, 

అపకృత్య తయో రుఛయోః ఫున రపి జూతం నరం మున్వే. శి 11. 

ఏవం చి _న్షయ న్నిలే |పవిళన్దం కృష్టసర్ప మప పళ్యత్. . తం దృష్వా భూయో ష్య చి 

యత్ .---- “య బేనం తత్ర కూపే నీతా సకలదాయాడానా ముచ్చేదం శ కోను 

ఉ కం చు-ా- 

శ్మతుఖ్ళి ర్యోజయే ఛ్చ్మత్రుం బలినా బలవ త్తరం 

క యతో న స్యాక్ కాచిత్ న్ జాత తత్థ యే. 18. 

తథా దృ శతు మన్గాలయేత్ (ప్రాజ్ఞ స్తీత్లం తీమ్మేన శృత్రుణా, 

వ్యథాకరం సుఖా ర్థాయ కళే “నేవ కళ్ణాకమ్ క్ కేక 

ఏవం స విభావ్య బిలద్వారం గత్వా త మాహూతవాకొా.-- “ఏ “ప్యూపా (ప్రయ 

దర్శన ఏహీ*" త చ్భు9త్వా సర్ప ల్నిస్షయామాసంా “య ఏవ మా మాహ్య్యాయలి, 

స న్వజాతీయో న భవతి. యతో నెహి సక్పవాణీ. . ఆక్యేస కే నావ సహ మమ 

వు_ర్త్యలోశే సన్హానం చా స్తీ, త ద తవ దున స్టిత ® శ రే స్థిత స్తావ ద్వేక్మి కోలయం ఛివిష్యుతి ! 

ఆ కం చు-ా- 
వ 

pa 

యస్య న శాక నీలం వ కులంన చ సంత య॥ 

న తేన 'సజ్ఞతిం కుర్యా దిత్యుచాచ బ్బుప్ సతః. వ్ 

దతురో వా మా మాహూరాయ ఒవనే తబల కదాచిత్ కోఒపి మన్తివా ద్యౌహధద స్ట 

ద కకాకేలా మూ మాహ్న్మరర త 

ధాని “పహ aan మో వ్ జ 

ఆహ చ. క కో భఛవాక ౪ స ఆహ: 
కహ: క నావు వంల్జుాకా ప 

పతి స్త్వత్సకా శే "మ్మెత్యర్ధ 
మఖా్యాగతః.! త చ్రుతా స సర్ప ఆహ

 "వని అక 

అథవా కక్చిత్ పురుపో వైర మ్మాశిత్య కస్యచి 

చేయ "మేతెత్ , య తృ నాం వహ్నినా "సహా 'సజ్ష్వమ౬ ఈ కెవి శు ఇ 



౧౭౮ హక త్వ కతా: 

యో యస్య జాయతే వధ్యః స స్వప్నే ౬వి కథబ్బున 

న తత్సమిప మ భ్యేత్సి తత్ కి మేవం (ప్రజల్పసీ ౪ 21. 

గజ్జద త్త ఆవా:_ “భోఖ సత్య మేతత్. స్వభావవెరీ త్వ మస్తాకమ్. పరం పరపరి 

భవాత్ (ప్రాప్తోఒవాం తే సకాశళమ్. ఉక్తం చ 

సర్వనాశే చ సంజాతే, (పాణానా మపి సంశయే, 

అపి శ్మతుం (ప్రణ మ్యాపి రక్నేత్ (ప్రాణధనాని చి 2౨, 
సర్ప ఆహః_ “కథయ కసా లే పరిభవః?ి స అహ: “దాయాచదేభ్యః. సో 
౬ప్యావాః_ “క్వ త ఆశ్రయో వాప్యాం కూపే తడాగే వాదే వా? తత్ కథయ 
స్వాశ్రయమ్.) తే సూ క్షమ్,--- “పాహెణచయనిబడ్దే కూ యే సర్ప ఆహాః._“ఆహూో 1 

అపదా వయమ్, త న్నాస్తి తత మే (పవేళః,. (ప్రవిష్టస్య చ స్థానం నాస్తి, యత్ర 

స్థిత సవ దాయాదాకా వ్యాపాదయామి. త ద్దమ్యతామ్, ఉక్తం చృ_ 

య చృక్యం (గ్రసితుం సస్యం, (గ్రస్తం పరిణమే చ్చ యత్ 

పి-తం చ పరిణామమే య త్త దాద్యం భూతి మిచ్చ తాం లలి, 

గెజ్బద_త్త ఆహా: “భోజ సమాగచ్చ త్వమ్. అవాం సుఖోపాయేన త్మత్ర తవ (ప్రవేశం 
కారయిప్యామి. తథా తస్య మే జలోేపానే రమ్యతరం. కోటర మస్తీ, త్మ స్థీత 

స్త్వం వీలయా దచాయాదాకా వ్యాపాదయిస్యు సి. త్ర చ్భు9త్వా సర్వో న్యచి_న్హయత్ .__ 

“అహాం తౌవత్ పరిణతవయాక కదాచిత్ కథంచి న్తూసుక మేకం (పొప్పప్షీమి. తత్ 

సుబావహో జీవమోపాయోలయ మ'నేన కులాక్షా రేణ మే దర్శితః. త ద్దత్వా తాజా 
మణ్ణూ కాకా భక్షుయామి.' ఇతి. అథవా సా ధ్విద ముచ్య లే... 

మో హీ (ప్రాణపరిశ్నీణః సహాయపరివర్ణి తః 
స హీ సర్వసుఖోపాయాం వృతి మారచయే దృ్బుధః.” 24. 

ఏవం విచచిన్య త మాహ: “భే గద్దద త్త, య ద్యేవం త దో భవ. యేన తత్ర 
గచ్చావణి గజ్జద ర్త అవా: “భోః (పీయదగ్శన, అహం తాం సుఖోపాయీన తత 
చేస్యామి, స్థానం చ దర్శయిష్యామి. పరం క్వయా౭౬స, త్పరిజనో రతణీయ:. కేవలం 
యా నవాం తవ దర్శయిప్యామి త ఏవ భకుణీయాః.? ఇతి. సర్ప అహా:-_* సాంప్రతం 
త్వం మే మి త్తం జాతమ్, త నృ భీతవ్యమ్. తవ వచనేన ఛభతుజీయా సే Se 
ఏవ మకా బిలా న్ని హ్క_9మ్య త్ర మాలిజ్ఞ చ తే (నవ సవా ప్రన్థిక. 

అథ కూప మాసా ద్యారఘట్టఘటికామా న్లేణ సర్ప స్తే నాత్ర నా స్వాలయం 
నీతః, తత ల గజ్జద తేన కృష్ణ'సర్పం కోటే ధృత్వా దర్శితా స్టే దాయాదాః. నేన 
తేన శనైః CR) ర్భృత్నీతాః, అథ మజ్జూూకాభావే సశ్చ జాఖిహ్తమ్...__ భద్ర నిశ్ళే 

గ 



నాలాగా 

లబ్బప్రణాశమ్, క ౧ టక 

పీ ₹ఆా స్తే రిపవః. తత్ (పయ చ్భాన్య చే. కి ద్యోజనమ్, యతో 2. భాం త్వయా 

౬ ఇానీకః. గబ్బదత్త ఆహ:--“ఛ(ద్ర కృతం త్వయా మి క్రికృత్యమ్. తత్. సాం(పతే 
మునే నెవ కుకతీకి కాయ _క్ల్రమార్డ్చేణ గమ్య తామ్! ఇచి. సర్ప ఆహా:--- రే గజ్జద్తే, న 

సమ్మ్యు గభిహితం త్వయా. కథ మహం కృత గచ్చామి. మదీయబిలదుర్ష మస్వ్రేన నన 

భ కువ్యుతి. తస్తా దతస్థస్య మే మజ్జూక మేకైకం స్వవర్షీయం పయచ్చు* “రా త్ 

సత్యా నపి భత.యిహ్యెమి. ఇచి. త చ్భు్ర)త్వా గబ్దదతో వ్యాకులను నా వ్యచి_న 

యత్: “అవశ! కి మేత న్మయా కృతం సర్ప మానయతా? త ద్యది నియేథయి వినా 

తత సర్వా నషి భకుయిప్యలి. అథవా యుక్త ముచ్యతే. 

రయో౭౬మి త్త్రం కురు తే మి త్తం వీర్యాభ్యధిక మాత్మనకి 

స కరోతి న సన్దేహః స్వయం హీ విషభతు.ణమ్, 25. 

తత్ (ప్రయచ్చా మ్య సెన్ళకం దినం (ప్రతి సువ్భాదమ్. ఉక్తం చృ--- 

సర్వస్వవార ణే యుక్తం శ తుం లుల నరాః 

త్రోహయ వష్టల్పదా నేన చాడబం సాగరో యథా, 26. 

తా చ-... యా దుర్చలోఒణూ నపి యాచ్యమానో 

బలీయసా యచ్చతి నైవ సామ్నా 

(ప్రయచ్చశే చెవ చ దర్శ ఛ్రమౌనం 

| ఖారీం 'స చూర్ష స్య ఫున ర్లచాతి, 

తా చ సర్వనాశే సముత్స్ప న్నే అర్థం త్యజతి పజణ్ణితేః, 

| అర్థేన కురుతే కార్యం, సర్యనాకో హీ దుస్తరః, 

న స్వల్పస్య క కే భూరి నాశయ నృతిమాక్ నరః 

ఏత చేవ హీ పాళ్ణెత్యం యత్ స్యల్పా ద్భూరిరకుణమ్.” 

ఏవం నిశ్చిత్య నిత్య మేకైక మాదిశతి. సో౭పి తం ఛతుయిత్వా తస్య కుతో 4 

"నవి భకుయతి, అథవా సా ధ్విద ముచ్యతే, -- 

యథా హీ మలిచే ర్వ రత త (తోపవిశ్య లే 

ఏవం -చలితవి త్త స్తు విత్తశేపం న రకుతి. | 80 

అ ాన్యగినే శే నాపరాకా మజ్జుూకాకా భతుయిత్వా గజ్బద త్రసుతో యమునాదత్తో 

శక్షిశః. తం భకీతం మత్వా గజ్బద త్త సారస్వనేణ దిగి కప్పలా పర్ కి కళఠథుంచిదమ్ న 

కురరామ. తతః స్పపత్నా న్టరఫిహౌతీ.=— 

“కిం (కన్నసీ దురాకన్ష స్వపతుక్షయకారక ? 

- స్వపకుస్య కుయ్ జాతే, కో న స్త్రాతా భవిష్యతి | 81, 



౧౭౬ ప్ ఇత నమ్, 

త ద ద్యాపి విచిన్హ్యతా మాకనో నిష్కు_)మణమ్ అస్య వధోపాయం ద. 

అథ గచ్చతౌ కాలేన సకల మపి కబలితం మళ్జారాక కులమ్, కేవల మేకో గజ 

దత్త స్టీస్థుతి, తతః (ప్రియదర్భశేన భణితక్. “భో గజ్జద త్త; బుభుక్నీతో ఒహామ్. 

నిశ్శేషితాః సర్వే మణూకాః. త ద్దీయతాం మే కిజ్చి ద్భోజనం యతోఒ౬వాం త్వయా 
: G3 

ఒ(శానీతః.? స ఆవా:--- “భో మిత్త్యి న త్వయా౭త్ర విషయే మయాలవస్థి తేన 

కా౬పి చినా కార్యా. త ద్యది మాం (పేషయసీ తతో౭ స్యకూపస్థా నపి మజ్టూకాకా 

విశ్వా స్యా (తానయామి. స ఆహా: “మము తావత్ త్వ మభ కే శ్రతృస్థాే. 

తద్య చ్యేవం కరోషి తత్ సాం పతం పిళృస్థా నే ఛవసీ, త చేవం (కియతామ్” ఇటిం 

సోఒపి త దాక ర్థ్యారఘుట్టసుటికా మూ శ్రీత్య వివిధ బేవతోపకల్పిత పూజోపయాచిత 

స్తసాత్ కూపా ద్వినిస్కా9 న (ప్రియదర్శనమోజఒపి ఈ దాకాజ్ఞయా తీ త్రేస్థః (పతీకు 

మాణ _్టీస్థతీ. అథ చిరా దచాగతే గజ్జద శ్రే పీయదర్శసూ౭ న్యకోటరనివా సినీం నోధా 

మువాచ 'భ(ద్కే (క్రియతాం స్తోకం సాహాయ్యమ్స్ యతే ల్చిరపరిచిత స్తే గజ్బద తః. 

త ద్దత్వా తత్సకాశం క్నుతచి జ్ఞలాశయే౭ న్విహ్య మమ సన్టేశం కథయ, యథా అగమ్య తా 

మేకాకి నా౬పీ భవతా (దుతేతరం, య ద్య న్యే మజ్షూకా నాగచ్చ ర్తి, అహం తయా 

వినా నాత్ర వస్తుం ళక్నోమి, తథా య ద్యవాం తవ ఏరుద్ధ నాచరామి, తత్ సుకృత 

మృన్త్దరే మయా విధృత' మితి.” గోధాటపీ త ద్వచనా ద్దజ్ఞద_క్తం ద్రతతర మన్వి 

స్యాహ:--- “భద్ర గజ్జద త్ర స తవ సువ్నాఠ్ (ప్రియదర్శన _స్తవ మార్లం సమో తుమవూణ 

స్రీస్టతి. త చీము మాగమ్య తామ్ ఇతి. అపరం చ తేన తవ విరాపకరణే సుకృత మ_స్టరే 

'.భృతమ్ తి న్నిశ్ళజ్కే_న మనసా సమాగమ్యళామ్.” త దాకర్ష్మ్య గబ్బ్దద_క్స ఆహాః 

బుభుక్నీతః కిం న కరోతి పాపం? 

శీణా నరా నిష్కు_రుణా భవ ని. 

ఆఖ్యాహ్ భే (వ్రీయదర్శనస్య 

న గజద తః పున శేతి కూపమ్ 82. 
౧ ౨ : 

ఏవ ముక్వా స తాం విసర్టయామాస, 

తద్భో దుస్టజలచరు అహా మపి గజ్బదత్త ఇవ త్వేద్ద్భహౌ న కథణఖ్ని దపి 

యాస్యామి. త చ్చు)త్వా మకర ఆహ! “భో మిత్త్రు వెత ద్యుజ్య లే. సర్వ 
శైవ మే కృతఘ్ను తౌదోష మపనయ మద్దృహాగమ నేన. అథవాఒ(తాహ 'మనశనాల్ 
(ప్రాణత్యాగం త వోపరి కరిష్యామి” వానర ఆహః__ “మూఢ కి మహం లమ్బకర్ణో 

మూర 8? దృహ్రైపాయో౭పి స్వయ మేవ తత్ర గత్వా౬౬తానం వ్యాపాదయామి? 
ఆగత శ్చ గత _క్చెవ దృష సింపూపరా(క మమ్ 

అకర్షహృదయో చూర్ణ యో గత్యా వున రాగతఃంి ల లర 



ల జ్బప్ర ణాశ మ్, ర్ ౨, ౧౭౭ 

ముకర ఆహా? —ా ns న క్రో కో అమ్బుకర్ణః | కథం దృహ్రాపామయోఒపి మృతః త్ర స 

కథా. ౨. 

కసీ స్మెంశ్చి ద్వఘాద శే కరాలశేసరో నామ సింహ (ప్రతివసతి స్మ _ తస్య శ 

భూసరకో నామ. సృ గాలః స దై వానుయాయిో పరిచారకోఒ సి, ae క చాచిక్ 

శన హస్త నినా సహా యుధ్యమానస్య శరీరే గురుత రా ప్రహారాః సంజూత్యాా యెః 

ఈద. మేక మపి చలితుం న శక్రో తి. త స్యాచలనా చ్చ ధూసరకః యుళత్లామకజ్ఞో 

జార్చల్యం గతః, అన్యస్మి న్నషవాని త మవోచత్.._ “స్వామిన్, పతతతా. పేడో 

౬జాకొ. పదాత్ పద మకు -దలిళుం న శక్నోమి. తత్ కథం తే శుకూపొం కరోమి? 

ఊంవహా ఆహాః “భోం ప అన్వేషయ కిఖ్చత్. సత్త ఏమ్ యే “నేమా మవస్థాం 

౫తో౭పి వా వ్యాపాదయామి. త చాకర్ష్య. సృశాలో౭౬శన్వేషయకా కబ్బీల్ ల్ 
కద ర్తినం (గామ మాసాొదిత బాకా, తత్ర లమ్ముక'ర్లో నాము గర్లభ సడానోపాసే (పపిరల 

sas పే కచ్చా డాస్వాదయక దృష్టః. తత శ్చ సమో పవ రానా సతా 

నాభిపితః.__ “మామ్మ నమస్కారోఒయం మదీయః సంభావ్య తాక. కత్తా 
. తత్ కథయ కి మేవం దుర్చలతాం గతః? స ఆహా థో భగినీ 

శుత్త్య కిం కథయామి ? రజకో౭ తీనిర్ణయా౭౬తీభారేణ మాం పీడయతి. ఘాసముష్టి 

మపి న (పయచ్చతి, శేవలం దూర్యాజ్కు. రాక ధూలిమిశితాకా ఛ తముయామి. తత్ 

కుతో చే శరీశే పుష్టి 8 2» స్పృగాల ఆహా: “మామ్మ య చ్వ్యేవం, తద మరకత , 

రాకా నదీ"స-నాథో యాన, (ప్రదేశఖణ త (తాగత్య మయా సవా 

సుభాషిత గోస్టీసుఖ మనుభవం న్రీస్ట్ర లమ్మకర్ణ ఆవాః_ “భో భగిన్సుత్క యు క్ట 

ముక్తం భవతా. పరం వయం పళవో ;,౬రణ్యచారిణాం వధ్య్యాః తత్ కిం 

తేన. భవ్య ప్రబేశేన* 'స్పగాల ఆవాః_ “మామ్మ మైవం వద, మద్భుజపష్టోరపరి 

రమీకః స చేశ, త న్నా్సి కళ్ళి దపరస్య తత్ర (ప్రవేశః. పర మనే నైవ డోషేణ రజక 

కదర్భితా స్తత లిసో రాసభ్యోఒనాథాః సని తౌళ్చ పుష్టి మాపన్నా యకావనో 

a ఇదం మామూ-చుః.--- “యగి త్వ మస్తాకం నతో మాతుల _స్తడా కిజ్బీ 
డ్రమా_శ శరం గత్వాఒను న్మదో్యోగ్యం కజ్బీత్ క్ు మానయంి త దశ్థ శ్వా మహం తత్ర 

నయామి.౨ అథ స్పృగాలవచనాని (శే శుత్వా కామపీడితాజ్ఞ స్త ల “భద 

య డ్యేవం కేదో భవ్క యే నాగచ్చామి. అథవా సా ధ్విద ముచ్యు లే.--- 

నామృతం న విషం కిజ్బీ బేకాం ముక్త్వా నికమ్నినీమ్స్ 

" యస్యాః సజ్లేన జీవే చ్చ, మ్రియేత చ వియోగతః _ వక్త 



౧౭౮ శు శు తతర: 

తథాశ్క . యాసాం "నామ్నా ఒపీ, కామః స్వాత్ సజ్జనుం. దర్శనం వినా 

తాసాం దృక్సజ్ఞనం పైష్య్యయ న్న. (దవతి, కాతుకన్. లర్, 

తథాఒనుస్టి తే స్పగాలేన సవా సీంహో న్దిక మాగతః, సీంపో లిపి వ్య థాకులిత 

స్తం దృస్త్వా బైరన్ సము లిస్టత్వి తావ Er పలాయితు మారబ్దవాక్ అథ 

తస్య పలాయమాసస స్య సిం న కలవ్రవారో దక్తః సచ మస్షభాగ్యశ్య వ్యవసాయ 

ఇవ వ్యర్థతాం గత, అ (తౌ నశ ' 'స్ప్ఫగాలః కోపావిష్ట స్త సమువాచ-- “భోః, కి 

మేవందిధః (ప్రవార స్తే సే? య ద్దర్రభోగాపి తవ ఫురతో బలా - ద్దచృతి, తత్ కథం గజేన 

నవా యుద్ధం కరిష్యు సీ? త్ర దం "జే బలమే అథ సవిలక్షుసీ' "తం విందా అహం. 

“భో కి మహం కరోమి? మయా న (కమః సక్టీకృత ఆసీత్, అన్యథా గజోటపీ 

మత్క_9మా। కానో న గచ్చతి. | స్పగాల ఆవా:._-*అ ద్యా ప్యేక వారం త వా నికే త్ర 

మా నేష్యామి. పరం త్వయా సజ్లీకృత క్ర మేణ స్టాలేవ వ్యమ్- నింప ఆహా? “భద్ర 

మయో మాం (పక్యకుం దృష గతః స పునః కథ వు (తాగమివ్యతి! త దన్యత్ కి మపీ 

సత్త మన్నిష్య తామ్. సృగాల ఆహా:--- “కంత వానేన వ్యాపా రేణ త్వం కేవలం 

'సజ్జత క్రమ సిస్టం తథా నుస్టి తే స్పగాలోజపి యావ (దాసభమా న తావత్ 

త్ లైన సై సానే చరక దృష్టః, అథ స్పగాలం దృష్టా రాసభ కః (పాహాః— “భే భగినీ 

సుత, కోఛ నస్టానే త్వయా ఒహాం నీత; (దౌ జ జ్య త్య్యువశం గతః. తత్ కథయ కిం 

తత్ 'స సత్తమ? య స్యాతీకా( దవ జ్రసదృశకరప్రహా రా దహం ము క్షః.' తే చ్చు త్వా 

(పహాసకా సృగాల అవా: “భద్ర, రాసఖీ త్వా మాయా _్టం దృష్టా సానురాగ 

మాలిజ్షతుం సముత్ధితా. త్వం చ కాతరత్వా న్నష్టః, సాపఫునర్న కక్తాత్వాం వినా 

స్థాతుక్. తయా తు నశ్యత సేవలను నార్థం పాస్తః తీ ప్ప నాస్యకారణేన త్ర 

డాగచ్చః సా త్వత్క్భృలే ప్రాయోపచే నూపవిస్టా తిస్టతి. ఏత ద్యదలి, యల్లమ్మ 

కర్ణో యది మే భర్తా న భవతి త దహ మగ్నా జలే వా (ప్రవిభామి. పున స్తస్య 

వియోగం సోథ్డుం న న శక్యో మి. తత్ (ప్రసాదం కృత్వాత (తాగమ్యుతోౌ మి లి, నో చేత్ 

తవ శ్ర్రువాత్యా es అపరం భగవాకా కామః కోపం త వోపరి కరిష్యతి. 

జ క్షం చ 

శ్రమము ద్రాం మకరధ్యజస్య జయినీ౦ సర్వార్థ సంపత్క_రీం 

యే మూథాః (ప్రిహోయ యా _న్టి కధియో మిథ్యాఫలా న్వేసి!31, ' 

తే కే నెవ నిహత్య నిర్వయతీరం నన్నీ కృతా ముజ్జ తా; 

శేచి (ద్ర కృపటీకృతా శ్చ జటిలాః కాపాలికా య 30 86. 

గ 

అ థాసౌ తద్వచనం రాన (శుత్వా భూయోఒపి తేన సవా (ప్రస్థితః, అథవా 

సౌ ధ్విద ముచ్యు తే. హ్ రా 3 
ar 



అజ ప్ ణా శ మ్, క్ల ఏ. ౧౭౪ 
థ లీ 

జాన న్నపి నరో చైవాత్ [ఫకరోతి విగర్షితమ్ 

కర్మ కిం? కస్యచి ల్లోశే గర్పితం రోచతే కథమ్? .. 87. 

ఆ [త న్లే సజ్జిత[క చమేణ సీంహేన స లమ్మక న్లో వ్యాపాదితః. ' తత స్తం హత్వా 

స్పృాగాలం రకతుకం నిరూప్య స్వయం స్నా నార్థం నద్యాం గతః. సృగాలే నాపీ లౌత్యా 

తన్చుక్యాత్ తస్య కర్ణవాదయం భకీతవ్. అ (శ్రా న్హశే సీంవూల్ యావశ్ స్నాత్వా 

కు త డేవార్చనః (ప్రతర్పితపితృగణ: సమాయాతి తావత్ కగ్గవ్బాదయరహీతో రాసభ్గ 

_సిస్ట్రతి. తం దృష్ట్వా తం. సింవాః సృగాల మాహా! “పాప్క కీ మిద మను 

చితం కర్మ 'సమాచరితమ్ $ యత్ కర్ణవృదయ భత. ణే నాయ ముచ్చిష్ట తాం నీత; 

స్పృాగాలః సవినయ మావా? స్వామ్సిన్ , మా మైవం వద. యత్ కర్ణ సృాదయరపాతో 

₹_. యం రాసభ ఆసీత్, తేనే హాగత్య తా మవలోక్వ్య భూయో అప్యానతః అథ 

తద్వచనం [క్రర్షైయం మత్వా, సింహా సే నెవ గా సంవిభ జ్య, నిశ్ళజ్మి_తేమ నా స్తం 

శ ఈ తవాణా. అతోఒవాం (బ్రవీమి “ఆగత శ్చ గత కెవి ఇతి త న్గూర్హ కపటం 

క్పతం త్వయా, పరం యుధిష్టి. రే ణేవ సత్యవచ నేన పినాశితమ్, అథవా సా ధ్విద 

ముచ్యతే. 
ల జ మ్ 

“స్వార్థ ముత్స్ఫృజ్యయో దమ్మ సత్యం బూళే సుమక్ట థః 

సల్ స్వార్థ ద్భ్రశ్యశే నూనం యుధిష్థిర ఇ వాపరఃణి. లీక. 

మకర ఆహ: “కథ మేతత్ కి స ఆహా 

కథాం వ, 

క స్మింల్చి దధిష్టైనే కుమ్భకారః (పతీవసతి స్మ. స కడాచిత్ (ప్రమాదొ దర్భ 

శన గ్నఘుటకర్చ్పరతీక్లై (గ్ర స్యోపరి మహతా చేగేన ధావకా పతితః, తతః కర్చిరకోట్యా 

-హాటితలలాటో రుధిరప్షాపితత్నుః కచ్చా) ద్దువ్రాయ స్వా(శ్రయం నత; తత క్చాపథ్య 

-వేవనాత్ స (పహార స్తస్య కరాలతాం గతః కృచ్చే్యంణ నీరోజతాం నీతే. ఆభ 

క చాచి ద్దుర్భికుపీడితే చక స కుమ్మ కారః మండ మక ద్థః కెన్సీ (డాజ సేవకై సహ 

-జీశా నరం గత్వా క స్యాపి రాజ్ఞః శీవకో బభూవ. సో౭పి రాజా తస్య లలాకే 

కుక చలం (ప్రహారతుతం దృష్ట్వా చి స్పయామాస,-=య వ్వ్? పురుషః కశ్చి దయమ్. 

నూనం తేన లలాటపస్టై సమ్తుఖ ప్రహారః అత స్తం 'సమ్మానాడిలిః నన్వేసాం' రాజ 

ఫుత్తాాణాం మభ్యే విశేష్మపసాదేన పశ్యతి స్మ, కేపి కాజపుత్తాా స్తస్ట్టి తం (ప్రసా 

దాతిశేకం పశ్య _న్షః పర పేర్ష్యాధర్మ్మం వవాశో రాజళయా న్న కిళ్చీ దూచు 

అ ఛాన్యస్మ న్నహని తస్య భూపతే క్వీకసంభావనాయాం (క్రియమాణా యాం 
విగ 3 సముపస్థి తే, (పకల్ప సమా నేప గకేషు, సంనపహ్యూమా నేషు వాజిష్కు మో ఇషా 



౧౮౦. పజ్చుత్ వ్ర మ్, 

(ప్రగుణీక్రియమా శేషు, తేన భూభుజా స కుమ్మ కారః (పస్తావానుగతం పృష్టో నిర్ణ "నే. 

“భే రాజప్ప త్త కిం తే నామ? కా చ జాతిః! కస్మి క సంగ్రామే (ప్ర Sg 

తే లలామే లగ్న ః % స అహ: “దేన్క నాయం శేన్రుప్రహోరః ' యుధిష్టి రాఫిధః 

కులాలో౭౬వాం (ప్రకృత్యా. మజ్జేహే౬ నేకకర్పరా క్యాసక. అథ కడాచి నృడ్య 

చానం కృత్యా నిర్ణతః (పధావక "కర్పకోపరి పతితః. తస్య (ప్ర పహారవికారో౭౬యం మే 

లలాట ఏవం విక రాలతాం గతః! త దాకర్ల్ణ రాజా సృవీడ మాసా: “అహో 1 

వజోతో౬వహాం రాజపుత్తా9ను కారికా ౬ నేన శులాలేన తీ ద్దీయతాం (దా గేతస్య 

చన్ట్రార్థఃఎ త థా౬నుష్ట్రి లే కుమ్భకార ఆహ:--- “మా మైవం కురు. పశ్య మే రణే 

నా స్తలాఘవమ్*ి రాజా |పొౌవాః భోః సర్వగుణస ంపస్నో భచవాక, తథా౭పి 

గమ్య తామ్. ఉక్తం శు 

శూర శే కృత విద్య శ్చ దర్శనీయో ౬ సీ పుత్త్ర)క, 

యనస్మిక్ కులే త్వ ముత్చ్సస్నూ గజ స్తత్ర న హాన్య లే. 89, 

కలాల ఆనాః_ “కథ మేతత్ ?' రాజా కథయతి...- 

కథా, ల 

కసి న్మంళ్ళ్ దుద్దే శే సింవొదన్నుతీ (పతివసత కస్త *. అధ నీంహీ ప్ర _క్రద్వయ మజీ 

జనత్. ఫీంషరో౭౬పి 'నిక్య మేవ మృగాకా వ్యాపాద్య సింహ్యో దదాతి. అ థాన సీ 

న్నవాని తేన కి మపి నాసాదితమ్. వనే ప తస్య రవి ర_స్తం గతః, అధ 

"తేన స్వగృవా మాగచ్చతా స్పగాలశికుః (ప్రాప్తః స స చ వాలకోఓఒయ మి త్యవధార్య 

యళల్నేన దంప్రైంమధ్యగతం కృత్వా సింహ్యా జీవన మేవ సమర్ప్చితవాక౯, తత; సింహ్యా 

ఒఖ్గిపాతమ్...-. “భోః కార్ల త్యయా౭ ఒనీతం కిఇన్చీ దస్తాకం భోజనమ్.’ సింహా 

ఆహా: “పియే మయా౭దై సినం స్పగాలకశిళుం పరిత్యజ్య న కిలో త్ర సత్త్వ మాసా 

దితమ్. స చ మయా బాలోఒయ మితి మత్వా న వ్యాపొదితో విశేపాత్ స్వజా 

తీయ శో, ఉక్తం చ 

ఆ మోప లిజ్డి బాలేవు (ప్రవార్హవ్యం న కర్షి చిత్, qr 

(ప్రాణత్యా గేఒపి సంజూతే, విశ్వ సేషు విశేషత. 40. 

ఇదానీం త్వ మేనం భక్షయిత్యా పథ్యం కురు. (ప్రభాతే ఒన్యత్ కిబ్చీ దుపార్టయి 

స్యామి.' సా (ప్రావాః కో కా_న్ట్ర త్వయా చాలకోఒయం విచి న్య న హతీః,. 

తక్ కథ మేన మహం స్వోదరాళే వినాశయామి? ఊ క్షం చృ-- 

అకృత్యం నైవ కర్తవ్యం, (ప్రాణత్యాగే౬పి సంస్థీతే స్ట | 

న చ కృత్యం పరిత్యాజ్య, "వేప. ధర్మః సనాతనః, '"41. 
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తేస్తై న మాయం తృతీయః పుత్రో భవిష్యతి. ఇ క్యేవ ముక్య త మపి స్వస్తన 

కీకేలా పరాం పుష్టి నునయత్. ఏనం శే (త్రయో౭పి శిశవః పరస్పర మజ్జాతజాతిఏి శేషా 
ఏకాఇారవిహారా చాల్యసమయం నిర్వాహయ ని, 

వ గి / సన = ల! అథ కదాచిత్ తత్ర చ్చ (భమ న్నరణ్యగజః సమాయాతః. తం దృష్టా తౌ 

సింవాసుతౌ ద్వా వపి కుపితాననా తం (ప్రతీ (ప్రదలితొ యావత్, తావత్ తేన సృగాల 
సుతే నాభిహితమ్.._. “అహో! గజోఒయం యుష్మత్ కులోతుః. తన్న గ ్న్షవ్య 
మేత స్యాభియఖమ్.* ఏవ నుక్యా గృహం (ప్రధావితః. తా వపీ జ్యేస్థచాన్ధవభ కః 

న్ని దూత్నావాతాం గతౌ. అథవా సా ధ్విద ముచ్యతే. 

ఏశే చాపి సుదీరేణ సోత్సాహేన రణం (ప్రతి 

సోత్సావాం జాయ తే వెన్యం భే భజ మవాప్న్మ్యయాత్ , 42. 

తథా చ... అత ఏవ హీ వాష గి భూపా యాధాక నుహాబలాకా 

_ కశూరాక వీరాకా కృతోత్సాహాకృా వరయ ని చ కాతరాకా. శశి. 

అథ తౌ ద్వా వసి గృవాం (ప్రాప్య పితో9ి కగ్రతో వివాసన్తా క్యేష్టశ్రాళ్చ 

వేష్టిత మూచతుః యథా గజం దృష్ట్వా దూరతోఒవి సస్టఃం సోఒపి క దాకర్ణ్య 
కోోజపోావిష్టమనాః (ప్రస్ఫురి తాధరపల్లవ స్తాయలోచన శ్రీశ్ ఖాం (భుకటిం కృత్వా తౌ 

నిర _ర్త నాయకా పరుషతరవచనా న్యువాచ, తతః సింహ్యా ఏకానే నీతా (పబోధితో 

౬సౌా.__ “వత్స మైవం కదాచి జ్ఞల్ప. భవదీయలఘ్నభాతరా వేతా.” ఆ థాసౌ 

(పభుాతకోజావిస్ట స్తా మువాచ.--- కి మవామేతాభ్యాం శౌక్యేణ రూపేణ విద్యా 

భాన్హిసేన కాశలేన వా ఫీనః? యేన మా ముపహాసతః! తన్మయా ఒవళ్య మేత 

వాన్ట్ర వాదనీయౌా.” త డాకర్ష్మ్య సింహీ స్య జీవితే మిచ్చు వస క్వివాస్య (పాహ:-- 

రజ్చూంద్ర* ఓ స్కి కృతవిద్యోచ సీ, దగ్శనీయో ౬ సి పుత్త్శక్క 

యస్మిఇ కులే త్వ ముత్సమ్మో గజ సత్ర న వాన్యలం 44. 

తక్ సమ్యక్ శృణుం వత్స, త్వం స్పగాలీసుతః ; కృపయా మయా స్వ_సనత్మీేణ 

పుష్టిం నీతః. త ద్యావ చేత మత్చుత్తా) శకుత్వాత్ త్వాం [| గాలా జ జూనీతః, 

తావ ద్దుతతర్షం గత్వా స్వజాతీయా నాం మద్యా భవ. మనో చె దాభ్య్యం హతో 

, మృృత్యుపథం సమేష్యసి.” సోఒపి త ద్వచనం (శుత్వా ఛభయచ్యాకులమనాః శనైః శనై 

రజ'స్పత్యే సృజూత్నా నిళితః. 

“తసాత్ త్వ మపి యావ చేతే రాజపుత్తా స్త్వాం కలాలం న జాన్సి తాన 
— 

3 ద్దరాతతర నుపసర. నూ చే దతేసాం సకాళా దిడమృ గాం [పాష్య మరిప్యుసి. కులాలా 
ps GC క [4 గా గ్ సా న a 

ఛి 

కొడ ఏ 'సతందం (పనస ఒ౬వాం [బవీపి. 
పి త దాకక్టని సత్వరం (ప్రనష్ట్యః అతో (టై 



౧౮కి . పబఖ్బత న్త మ్, 

దమ ఇతి... ధిజూస్ట్ర యత్ కృయా (శ్రే [మయో అర్థ ఏతత్ కార్య మనుస్టాతు మారబ్దమ్. 

నహీ శ్ర్రీణాం కథ ద్విశక్వాస ముపగచ్చెత్ . ఉక్తం చ, 

యద స్వకులం త్యక్తం, ma చ హారితమ్, 

సా స. త్యజతి నిస్స్నేహా, కః తుణాం విశ్వే న్నరః 45. 

మకర ఆవాః “కథ మేతత్ ? వానర ఆసా: 

కథా, ౫. | 

అ స్తీ కస్మింళ్చి దధిస్థానే కోలపి (బ్రాహ్మణః. తస్య చ భార్యా (పాశేభోవై 

ఒప్యత్మిపియా ఒజఒసీత్. సాపి (ప్రతిదినం కుటుమ్చేన సవా కలహం కుర్వాణా న విజా 

మ్యతి. సో౭పి (చావాణః కలవా మసహమానో భాళ్యావాత్పల్యాత్ స్వకుటుమ్బం పరి 

త్యజ్య (బాహాణ్యా సహా విప్రకృష్టం దేశా నరం గతః. అథ మహాటవీమ ధ్యే (చావాణాప్హి 

ఒఫిహీతః.— “ఆక్యవు త్త); తృష్టాౌ మాం బాధలే, త దుదకం క్యా ప్యస్వేషయా.? 

అ థాహౌ కద్యచనాన_న్దరం యావ దుదకం గృహీత్వా సమాగచ్చత్కి తావత్ తాం 

మృతా మపళ్యత్ . అతివల్లభ తయా విహెదం కుర్వక' యావ ద్విలపతి, తాన దాకా జే 

వాచం తథా హీి.__“యది (వాహ్మణ, త్వం స్వకీయజీవిత స్యార్ణం దదాసి, 

తత సే జీవతి (చాహ్హ్మాణీ.” త్ర చుత్వా (బావ్వాకోన న శుచీభూయ తిస్పఖి hes 

స్వజీవిశార్భం దత్తమ్, వాక్సమ మేవ చ (శ్రావణీ జీవితా సా. అథ తౌ జలం పీత్వా. 

వనఫలాని భ్రకుయిత్యా గను మారద్దొ, తతః (క్రమేణ కస్యచి న్నగరస్య (ప్రవేశే ప్రస 

వాటికాం (ప్రవిశ్య (బ్రావాణో భార్యా మళిహీతచాక. “భచే, యావ దనాం 
. ది _ డ్ వ 3 భోజనం గృహాత్వా సమాగచ్చామి తావ దక తృ్వృయా స్టాతవ్యమ్, ఇ త్యభిధాయా 

(బాహ్మాణో నగరమభ్యే జగామ. అథ తస్యాం పుప్పవాటికాయాం పజ్టు రరఘక్ట్రుం 

'ఖేలయకా దివ్యగిరా గీత ముద్దిరతి. త చ్చ (కుత్వా కుసుమేషుణా ఒర్జితయా (భావ్యళణా 

తత్సకాళం గత్వా ఒఖిహితమ్.... “భద్ర యర్హి మాం న కామయే తనృత్స కా 

శ్ర్రునాక్యా తవ భవిష్యతి.” పజ్జు రబవీత్ ._ “కిం వ్యాధిగ సే సేన మయా కరిస్య సి 

సాల బవీశ్ .— కి మనే నో శేన? అవశ్యం త్వయా సహ మయా సజ్ఞమః క _రవన్సక ఎ 

స్ చకా తథా we సుగతాన_్టరం స్మాఖవీత్ . “ఇతః పచ్చి యావ. 

జ్లేవం మయాఒబక్తా భవతే దత్తః ఇతి జ్ఞాత్వా భవా న ప్యస్తాఖిః స హాగచ్చతూ.? 
సో౭(బవీత్ .._._ “ఏవ మస్తు ప 

అథ (బావాణో భోజనం గృహీత్వా సమాగత్య తియా సవా భోక్తు పూరు ఈ 

స్మాబవీత్ .... గహ పజ్ణు రుభుతీతేః, త బేత స్యాప్ కియ_స్స మపి we దేహా" 

ఇతి, తథా ఒనుస్ట తే భావాణ్యా౭భిహితక్, “చాహ్మణ, స సహాయహీన స్త్వం యా 

ఖే 
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గన్భావః.” సోల్యబ్రవీత్.... “న శక్రో మ్యాత్తాన మ ప్యాత్మనా వోఢుమ్. కిం పున 

శనం ప్టము సా(బవీత్ . “పేటాభ్య_న్లరస్థ మేన మహాం చేస్యామి.' ఆభ త 

క్కుతకవచనచ్యామోహితచి శ్రేన లేన (ప్రతిపన్నమ్. తథాలనుష్థి లేఒన్యస్మిక దినే 
కరూపోపకళ్మే విశ్రానో (శ్రావ్యాణ స్తయా చ పజ్టుపురుహెస క్షయా సంహపేర్ణ కాపా కః 

(గ్రామా _్దరం గచ్భన్కీ తదా మమా వచనసహాయో౬వి చా గీ, త జేనం పజ్దుం గృహీత్వా 

పాతికః. సాటపి పస్టుం గృహీత్వా క న్మింళ్చీ న్నగశే (ప్రవిషై. 

తత శుల్క_చార్యర కా నిమి త్తం రాజపురుపై రిత స్తతో (్రమద్భి స్తన స్తకస్గా 

పేటా దృష్రా. బలా దాచ్చిద్య రాజా నీతా. రాజాన యావత్ తౌ ముల 

యెత్తి తావత్ తం ప్పూం దదర్శ, తతః సా (వాళ్తాణీ విలాపం కుర్వతీ రాజఫురుపాను 
క క్ (6 3 స కుద మేవ త (తాగతా. రాజ్ఞా పృష్టా---- క్రో వృత్తా నకి ఇతి. సాస్బవీత్ జోను 

-మైపు భర్తా వ్యాధిభాధితో దాయాదసమాూ హై రుజ్వేజితో మయా న్నేవావ్యాకులిత 

మాననయా శిరసి కృత్వా భవదీయనగర అనీతః* త చ్భ్చుంత్వా రాజా ఒటబవీత్ — 

“| వావ్యాణ్కి త్వం మే భగినీ. ్రామద్వయం నృహీత్వా భరో సవా భోగాకా 

ఇనా సుఖేన తిష్ట అథ స (బా్హ్మాణో దైవవశాత్ కే నావీ సాధునా కూవా 

దుత్తారితః పర్మిభ్రమం _స్త చేవ నగగ మాయాతః, తయా దుష్టథార్యయా దృష్టో రాజ్ఞే 

ని "వేదిత రాజక్కా అయం మమ భర్తు శై (రీ సమాయాతః.” శాజ్ఞా౬వీ వధ అదిస్టః. 

సోల౭బవీత్.-- “చేవ అనయా మమ సకం కిఖ్చీ ద్దహీతే' మృష్టి. యది త్వం ధర్మా 

వత్ప్సలక తే దాపయ రాజా౭(బవీత్ ..- “భ చే యత్ త్వయాటస్య స_క్టం కిజ్చీ 

డో ఎహీత్ మస్తీ తక్ సమర్చ్పయం సా (ప్రాహః—జేవ్య మయా న కిజ్లో ద్భృహీతమ్.? 

_బాహ్మాణ ఆహ “య న్మయా (గ్రీవాచికం స్వజీవి తార్ధం దత్తమ్స్ త దేహి” అథ 

సా రాజభయాత్ త కవ “త్రివాచిక మేవ జీవితే మేన దత్తమి ఇతి జల్ప న్తీ ప్రాకై 

ర్వముకా- తతః సవిస్తయం రాజా ఒ(బవీత్ — “క మేతత్ ఏ ఇతి. (శాన్తానే నాపీ 

ఒకు శ ఎర జక జ 5 న YY సంద. జ 

ప్రూర్వువృత్తే నః నికలో౭౬పి త నివేదిత ౪. అన్ ఒవాం (బ్రవీమి యద రే స్వకులం 

త్య కృషి ఇతి. చానకః పున రాహః సాధు చెద ముపాఖ్యానకం (శూయలే.--- 

న కిం దద్యా న్న కిం కుర్యాత్ శ్రీభి రభ్యక్థి తో నరం 

అనక్వా యత్ర హేపన్వే శర పర్వణి ముణ్జితమ్.' £6. 
2) oo వాటి C5 

మకర ఆవహాః “కథ మేతత్ ? వానరః కథయతి, 

కథా. ౬, 

అస్తి (పఖ్యాతబలపౌరుపో ఒ' నెక ననేన్ట్ర ముకుట మరీచిజాల జటిలీకృత పౌద 

Ww 

౮ pin 

వః శర DEIN CS: సము ద్రపర్య న్వాయాః పృథివ్యా భర్తా నమా నామ 
1 స్ 
జ్ 

నో 

/ 

( 



దిర్ర ప ణా త్ర జ్ర మ్, 

రాజా, తస్య సర్వకాస్తాాధిగత సమ_స్తత త్వ్వః సచివో వరరుచి ర్నామ, తస్య చ (ప్రణయ 

కలెపాన జాయా కువీతా. సా చాతీవ వల్లభా అచేకప్రకారం పరితోహష్యమాణా ఒపి 

న (ప్రసీదతి. (బవీతి చ భర్తా-- “భ్గ ట్రే యేన (ప్రకానేణ తుష్యసి తం వద, నిశ్చితం 

కరోమి.” తతః కథజ్చోత్ త యో క్తమ్.-*యది శిరో ముజ్జయిత్వా మమ పాదయో 

ర్పిపతన్కీ తదా (ప్రసాదాఖిముఖీ భ వామి. తథా టనుస్టి తే ప్రసన్నా ఒలసీశ్. 

అథ నన్షస్య భార్యాఒ౬పి త క్రైవ రుష్టా (ప్రసాద్యమానా ఒపిన తుష్యుతి. తే 

నూ_క్షమె.- “భద్రే త్వయా వినా ముహూర్త మపి న జీవామి. పాదయోః పతిత్వా 

త్వాం | పసాదయామిి సాల బవీత్ __*యది ఖలీనం ముఖే పత్నీ ప్యాహం౦ తీవ పృష్టే 

సమారువ్యా త్వాం ధావయామిి ధావిత సుయ ద్యశ్వవ ద్ధ్రేష సే) తదా (ప్రసన్నా 

భ్రవామి.' రాజ్ఞాఒపి త థై వానుస్టితమ్. అథ (ప్రభాతసమయే సభాయా ముపవిష్టస్య - 

రాజ్ఞః సమో సే వరరుచి రాయాతః. 'తం చ దృషప్వై రాజా షప్రచ్చు. “భే వర 

ఠుచ్చే కిం పర్వణి ముక్టితం శిర స్త యా? సో౭(బవీత్ .— 

“న కిం దద్యాన్న కిం కుర్యాత్. ఆశి రభ్యక్థి తో నరః ? 

అనక్వా యాత్ర హవానే శిరః పర్వణి ముణ్ణితమ్.' 41. 

త ద్భో దుష్ట్రమకర, త్వ మపి న్బ వరరుచివత్ స్ర్ర్రీవశ్యః. తతో భద్ర, ఆగలేన త్వయా. 

మాం (ప్రతి వధోపాయ[ప్రయాసః (ప్రారబ్ద్ధః, పరం స్వవాగ్దో షే కైవ (పకటీభూతః,. 

అథవా సా ధ్విద ముచ్య తే. | 

ఆత్మనో ముఖదో పే,ణ బధ్య స్తే శుక శారికాః, 

బకా సత్ర న బధ్య స్తే వకొనం సర్వార్థ సాధనమ్. 48. 

తథా చా సుగు_ప్పం రత్యుమాణో ఒపి దర్శ్భయకా జారుణం వపుః 

వ్యాఘ్రచర్మ(ప్రతిచ్చన్న్నా వాక్కు లే రానభో హతః, 49. 

మకర ఆవాః.. “కథ మేతత్ ఓ వానరః కథయలి.__ 

కసీంశ్సి దధిస్థా నే శుద్ధపటో నామ రజకః (ప్రతివసతి స్మ. తస్య చ గర్టభ 

ఏకే? స్ట. సోఒపి ఘాసాభావా దతిదుర్చలతాం గతః. అథ కేన రజకే నాటవ్యాం 

పరి(భ మతా మృత వ్యాఘ్ర దృష్టః చి న్దితం చ “అహో! శోభన మాపతితమ్= 

అనేన వ్యా(ఘ్రచర్మ కం (పతిచ్చాద్య రాసభం, రాత” యవ కేకే షూత్స9 త్యూమి 3 

యేన వ్యాషఘ్రం మత్వా సమిపవర్తినః కేత్రపాలా ఏనం న నిష్కాసయిప్య న్తి” కథా 

ఒనుస్థి. తే రాసభో యశ్లేచ్భయా యవభతణం కరోతి, ప్రత్యూషే భూయో ప్ 

రజకః స్వా(శ్రయం నయతి, ఏవం గచ్భతా కాలేన స రాసభః పీవరతను. రాత కృళ్బాంి 

ళా 



లబ్ద్బప్రణాశమ్ క, ౭, ౧౮A 

లో యక లి టో జ 

దృష్టి నస్థాన వ్ నీయతే. అ 'థాన్యన్మీ సృవహాని స మదోద్ధతో దూరా (ద్రాసఫీళ్ట 

వశ్చేఇకోత్. ర చృవణమా శ్రే శైవ స్వయం శబ్దయితు మారబ్ధః అథ కే కేకపాలా 

ఈరాౌసఇోం౬యం వ్యా[ఘ్రచర్మ(ప్రతిచ్భన్న ఇతి జాక్వా perms స్తం 

ఇొన్టపాదితవ నః. అతోఒవాం (బ్రవీమి “సుగు ప్తం రమ్యుమాణోఒపి ఇతి. 

అ ఛైవం లేన సవా వదతో మకరస్య జలచశే పైకే నాగ త్యాభిహితమ్..--“భో 

మకర త్వదీయా భా ర్యా౬ నళనోపవిష్టా, త్వయి చిరయతి (పణయాభిభచా ద్యిపన్నా+ 

చత రవ్వ జపౌతేసదృశవచన మాక శ్థ్యాతీవ వ్యాకులికవాదయః (పలపిత “మేవం చకార. 

కఆహాకాో! క మిదం సంజాతం మే మస్షభాగ్యస్య$ ఉక్తం చ 

మాతా యస్య గృహే నాన్సీ భార్యా చ (పీయవాదినీ | 

అరణ్యం తేన గ _చ్లవ్యం, యథారణ్యం తథా గృవామ్, 50: 

జ ని చత wus మయా తే_పరాధభః క కేక సంప త్యవాం తు డ్ర్రీవియోగా 

టె వ శ్వానర ప్రవేశం కరిష్యామి.” త చ్భ్ర)త్వా వానరః (ప్రవాస (ప్రోవాదం--గభోః 

క్తతో మయా (ప్రథమ మేవ యత్ త్వం శ్రీవశ్యః శ్ర శ్చ సాంప్రతం చ 

(పత్వయః సంజాతః, త న్ఫూఢ్మ ఆనన్దేఒపి జూల్సే త్వం విసాదం గతః తాద్బృగ్ 

భా ర్యాయాం మృతాయా ముత్సవః కర్తుం యుజ్యతే, ఉక్తం చ యతః... 

యా భార్యా దుష్టచారి తౌ సతతం కలహ్న్మపియా 

భార్యారూపేణ సా జ్ఞేయా విబ్లుధె న్దారుణా జరా. ర్. 

తస్తాన్ సర్వ్యపయళల్నేన నా మాపి పరివర్ణయీత్ 

తౌ మివా హీ సర్వాసాం య ఇచ్చేత్ సుఖ మారే నః క్క్లి. 

య ద్ద స్తన్న జిహ్వాయార య జ్ఞిహ్వాయాం నత దృహిః, 

యదృహీ స్తన్న కుర్వన్సి విచిత్రచరితాః త్రయః శ్శి. 

శే నామ న వినళ్య ని మిథ్యాజ్షానా న్ని తమ్మినీవ్ 

రమ్యాం య ఊపసర్పన్షి దిపాఫాం శలభా యథా, శ్డ. 

ఆ నర్విపముయా 'హ్యుత్కా బహీ x ఎవ మసూారమాః, 

గుళాఫలసమాకారాః స్వభి"బా దేవ యోషితః. ర్క్. 

జ. 
. తాడితా అపి దక్చోన్స శీ 3 రపి విఖణ్ణితాః, 

" సవశళంయోపితో యాన్సి న దానైర్న చ సంస్తవెః రర 

ఆస్తాం తావత్ కి మస్యేన చారాక్ష్యే నేహ యోషితామ్ 

విధృతం స్వోదశే జాపి భ్నున్తి పు త్తం స్వకం రహే, ర్, 

రూకుయాం న్నేవాసద్భావ౦ం, కథోరాయాం సుమార్షవమ్స్ 

న్ నీరషాయాం రసం చాలో బాలికాయాం౦ ఖికల్బ్సయేత్ శ ర్కి, 



౧౮డు | ఇబ 
ప ఇతే మ్, ra 

బుక కనక సుక త్ర _స్తేష్టతత్. పరం. కిం కరోమి? మ. మానర్గద్వయ 
మేతత్ సంజాతమ్, ఏక సవ దృునవాభజ్ఞ అపర స్త్వద్విధేన మి లణ సహా. చి్తవి శ్లేహ కలా భవ 'త్యేవం దైవరోోాగాక్. ఉ కం చ యతః... 

ఖ్ యాద్భళం. మమ పాళ్ణాత్యం, 'తాదృ్భళం ద్విగుణం తవు _, Se గ్య . నాభూ జ్ఞారో న భరాచ్కకి ముత్పళ్యసి నగ్నిశే!' ఈ, వానర ఆవాః. “కథ యేతత్ ౪ మకరోలట్రవీఠ్.--_ 

కన్నింళ్చి దధిస్థా శే హొలికదవ్పు తీ ప్రతివసతః స్మ సా చ హాలికభార్యా పత్యు ర్వ 
ద్ధభావాత్ 'సదై వాన్యచిత్తా న కథజ్చ్ దృృహే స్థిర తా మాలము లే. కేవలం పరఫురుషా 
నన్వేషమాణా పర్మిభమతి. అథ శేనచిత్ పరవిత్తాపహారశేణ ధూ శ్లేన సా లథ్నీతా విజనే 
(పోక చనుభగో, మృతభార్యో౭వహక్. త్వద్దర్శ నేన స్మ రపీడిత శ్చ, తద్దీయతాం 
మే రతిదకిణా.*. తత _స్తయా౭౬ఖిహితక్షా,_. భో సుభగ్మ య ట్యేవం తదపి 
మే పత్ఫ్యుః se (నక్సా. స చ వృద్ధత్వాత్ (ప్రచలితు మ హ్య సమర్థః. వ 
వద్ధన మాదా యాహి మౌాగఇ్చామి, యేన క్వయా స హోన్యత్ర గత్వా యశ్లేచ్ళయా 
రతిసుఖ మనుభవిష్వామి.? . సోడ (వీక్... “రోచతే మన్యా మ ష్యేతత్. తత్ 
పత్యూషేఒ(త్ర స్టాే శీళ్టు మేవ సమాగ _న్లవ్యమ్, యేన శుభతరం కిలో న్నగరం 
గత్వా త్వయా సవా జీవలోకః 'సఫల్మీకియతే.' సాలవీ “త భీతి (ప్రతిజ్ఞాయ (ప్రవా 
సితవదనా స్వగృవాం గత్వా శరాాతా (పనుప్తే 'భ_గర్షరి సర్వం విత్త మాదాయ 
వ్రత్యూపషస్తమమే _ త త్కథితస్టాన ముపాద్రవత్. ధూరో౭పి తా మో విధాయ 
దకీణాం దిశో మా(శిత్య సత్వరగతి; (పస్థితః- ఏవం తేరా ర్యిజతో రో్యజనద్వయ 
మ్యాతే జాతః కాచి -న్నద్ సముపస్టితా. తాం దృష్ట్యా ధూ _ర్హ శ్చిస్తయామాస..._ 
“9 మహా మనయా యావన(పా్తే వ రమానయా కరిహ్యామి ? కిబ్బ క దాఒప్యస్యాః 
పృష్థతః కోచి పి సమేస్యుతి, | థ న్నే మహో ననర్థః స్యాత్, తత్ శేవల మస్యా విత్త 
తూచా గచ్చామి ఇతి నిశ్చిత్య తా మువాచ,.._ “పియే, సుదు స్త రేయం మహో 
నదీ. త దహం (ద్రవ్యమ్మాతాం పారే ధృత్వా సమాగచ్చామి. తత స్యా మేకాకినీం 
స్వపృషస్థ మారోప్య సుఖే "సూ త్రారయ్యిష్యామి. సా (ప్రావాః, “సుభగ, ఏవం 
క్రియుతామ్.? ఇ త్వ్యుక్వ్యా శేషం విత్తం తసైసమర్పయామాస,' అథ తే నాభిహితమ్_ 
భజే పరిధా నాబ్బాదనవ స్త్ర మమ్ సమరయ యేన జలమభ్యే నిశ్శజాా_ (వజసీ, 
తృథాఒ నుఫ్టి తే ధూరోో పిత్తం వ్య్ర్రయయముగలం ఇవాదాయ య థా-చి న్హితవిషయం గతః, 

సాపీ కజ్బని చేశితవా_స్తయుగలా సోజ్వేగా నదీపులినదేశ ఉపవిప్తా యావత్ తిస్థతి, 
0 we : జో రీ - 9 ల్ 

శాన జేతస్ని నృృ_న్థరే. కాచిత్ న్ఫృగాలికా వదనగ్నవా తమాంపపిణ్ణా శ (తౌజ్లగామ, 
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peg సప ౦సపీణ్ణం సముత్స జి తం మత్స విం ప 

త్యుపాదవత్. అ (తాన్హర ఆకాశా దవతీర్య కో౬పి గధ _స్తం మాంనవీణ్ణ మాదాయ 

వునః ఖ ముర్పపాత, మత్చో్యోఒపీ సృగాలికాం దృష్ట్వా నద్యాం (ప్రవివేశ. సా 

స్పగాలికా వ్యర్థ శ్రమా నగ్న నువలోకయ నీ తయా నగ్నికయా సస్మిత మళ్ళిహి తౌ, 

“గృధ్ర ఇకా పహృతీం మాంసం మత్ఫో్యరపీ సలిలం గతః 

మత్స క్రమాంసపర్మి భ్ర స్టే కీ ముత్సశ్య సి జమ్బుకి? 60. 

త చ్చుత్వా సృగాలికా తా మపీ పతిధనజారపరిభష్రాం దృష్ట్వా సోపహాస మాసా: 

'“యాదృశం మమ పాళణ్ణిత్యం, తాదృశం ద్విగుణం తవు | 

జారభ రభ య(భ్రప్టే, కి ముత్నశ్యసీ న్నిశే? ౩ 61 

ఏవం తస్య కథయతః పున రన్యేన జలచశే ణాగత్య నివేదితమ్.._య దహకో! 

త్వదీయం గృహ మ ప్యపశేణ మహామకరేణ గృహీతక్.? త చ్చు) త్వా౬ సా వతిదుఃఖిత. 

మనా స్తం గృహో న్ని స్సారయితు ముపాయం చి నయ న్ను వాచ...-*అహో! దృశ్యతాం 

చే వైవోపహతత్వమ్. . ( 

మి శృం హ్యమి త్తగితాం యాత్క మపరం మే ప్రియా మృత్కా . 

_ గృవామన్యేనచ వ్యా ప్పం కిమ ద్యావి ఛవిష్యతి ? 1 

ఆభచా యుక్త మిద ముచ్య తే. = 

కుతే ప్రహారా నిపతి ద్ద $ఖీక్లు, మన్న కుయే వర్గతి జాఠరాగ్ని క 

ఆపత్సు వైరాణి సముద్భవ న్హి వామే విధా సర్వ మిదం నరాణామ్. 68. 

తత్ కిం కరోమి? కి మేన సహ యుద్ధం కరోమి? కిం వా సా మవ సంబోధ్య 

కిం చా శోదం దానం వా కరోమి? అభథవా౭ము మేవ 
గ్భహో న్ని సారయామి, 

వానరమి త్తం పృచ్చామి ? ఉక్తం చా a స్; 

యః పృష్ట్వా కురుతే కార్యం (ప్రస్ట్రవ్యాకా స్వహితాక గుర్తూక, 
న తస్య జాయ తే విఘ్న కస్త్మింశ్చి దపీ కర్మ ణి 64 

ఏవం సంపధార్య భూయోలపి త మేవ జమ్మూవృకు మారూథం కపి మప్పచ్చృత్ యా 

(థో మి క్లో, పశ్య జై మన్షభెగ్యతామ్. యత్ సంప్రతి గృహ మపి మే బలవ త్త రేణ 

మక శేణ రుద్దమ్. త దహం త్వాం (పహ మఖఫ్యాగతః. కథయ కిం కరోమి? సామా 

దీనా మపయానాం మభ్యే క స్యాక్ర విషయః € స ఆహా: భోః కృకభ్ను పాప 

ఇారిక్కొ మయా నిషిదోఒపి కిం భూయో మా మనుసరసి? నాహం తవ మూర్ష 

స్యోఫదేశ మపి దాస్యామి.” తే చ్భు)త్వా.మకరః '్రైహః.-*భో మి త్త సాపరా 

థస్య "మే పూర్వ స్నేహా మనుస్క ఎలేశ్ హితోపదేశం జేహిఎ "వానర ఆవాఃశాహం 

kJ) 



దళాల ప జాత న్హ్మమ్, 

తే క థయిప్యామి, య ద్భార్యావాక్యేన భవతా ఓపహాం సము(టే (ప్రతేేప్తుం నీత, త 

జేవం న యు కమ్ య ద్యవి భార్యా సర్వలోకా దపీ వల్లభా భవతి తథాపి 

మిత్తాణి వాల? శ్చ భార్యా వాక్యేన సము(దే (ప్రతీష్య నే. త్ర స్త మం 

నాళ స్తవ మ్ (ప్రా ేవ నివేదిత ఆసీత్. యతః, 

సతాం వచన మాదిస్టం మదేన న కరోతి యః 

స వినాశ మవాప్నోతి ఫఘళ్హోష్ట్రం ఇవ సత్వరమ్,” 6ర్. 

మకర ఆహవ:--- “కథ మేతత్?” సో౭(బవీత్ .__- 

కథా, ౯, 

కస్మీంక్చి దధిస్థాన ఊజ్ఞ స్రలకో నామ రథకారః (పతివసతి స్త. స ఇాతీన 

దారిద్యోగపవాత శ్చిన్లితవాకా...- “అహో! ధి గియం దరిదతాఒ సృద్దృ హా. యతః 

సర్వోటవీ జనః స్వకర్మ వైవ రత ప్లిష్టతి, అస్మదీయః వున ర్వా్ధపారో నా తాధి 

స్టా నేరు చీ. యతః సర్వలోకానాం చిర ననా - శృకుర్భూమికా గృహాః సన్టి మమ 

సా న. తక్ కిం మదీయేన రథకార'క్వేన (పయో జనక్ ? % ఇతి చి _న్రయిత్యా డేకా 

న్ని హ్కా-9 నః యావత్ కిఖ్చి ద్యనం గచ్చతీ తావ SG 

నూరవ య స్వయూ థా ద్భస్రాం (ప్ర పసవ వేదనయా పీ పడ్యుమానా ముష్టి 

మపహశ్యత్ =. స సేరకయుకా ముష్ట్రీ9ం గృహీత్వా స్వస్థానాభిముఖః ప్రస్థీతః, 

నా be రజ్జుం గృహీత్వా తా ముష్టి స్ట) కాం న తత శ్చ తీళ్లం పరళు 

మాచాయ తస్యాః కృశే పల్లవానయగార్భం పర్వతెక దేశే గతః, తృత్ర చ నూతనాని 
కోమల్లాని బహూని పల్లవాని. చ్చిత్త్వా శిరసి సమారోప్య తస్యా అగో నిచిక్నేప. తయా 
చ తాని శనైః శనై రృమీతాని. పశ్చాత్ పల్లవభశుణ్యప్రభాచా దవార్షి శం పీవరతను 
రుష్ట్రి సంజాతా. సో౭పి దాసేరకో మహా నుష్ట్రః సంజాతః, తతః స నిత్య "మేవ 

దుం గృహీత్వా 'న్వకుటుమృం పరిపాలయతి. అథ రభకారేణ వల్లభ త్వా ద్రౌ,సేరక 

(గ్రీవాయాం మహాతీ ఘా ప్రతిబర్ధా. 

పక్చా (దథకారో వ్యచి నయత్ .-- “అహో! కి మై థ్ ప్రహ్కృతకర, ఖః? 

యావ నృ మైతస్తా దే వోప్టీ) పరిపాలనా దస్య కుటుమృస్య భవ్యం సంజాతమ్. తత్ 
క్రి మేన వ్యాపారేణ 1 ₹ ఏవం విచిన్హ్య గృవా మాగత్య (ప్రియా మాహా: “భజే, 

సమో వీ సోయం వ్యాపార 8, తవ సమ్మతి శ్చ్ కుతో౭౬పి భనికాత్ కిబ్ళే ద్ద్రవ్య 

మాదాయ మయా గుర్జరటే శే గ ద్రవ్యం కలభ గ్రహణాయ. తావత్ త్వ యెతౌ యళల్నేన 

రక్షణీయా యావ oa మపరా ముష్ట్రీ)ం నీత్వా సమాగళ్చామి. తత శ్చ గర్జర బేళం 
ఫ్ త(ోప్టీ)ం గృహీత్వా స్వగృహ మాగతః. కిం బహు-నా? తేన తథా కృతం. యథా 

తస్య (ప్రచురా ఉఊప్పాః కరభా శృ సమ్మిలితాః, తత స్తేన మహా దుష్ట్ర) యూభం కృత్యా 

లౌ 
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(క్ష ప్రత ప్రై ధృతః. తస్య వర్షం (ప్రతి వృత్వ్యా కరభ మేకం (పయ చ్చతి. అన్య 

న్చాహర్నా శం దుగ్ధపానం తస్య నిరూపితమ్, ఏవం రభథకారో?౭పి నిత్య మే వోషీ9కర 
చక! 

“వ్యాపారం కర్వకా సుఖేన తిస్టతి. అథ తే డాసేరకా అద్ధిస్టానూపవన ఆవో రార్థం 
;'చృన్లి. కోవలవళల్లీ ర్యఖేచ్చ్భయా ఛతుయిత్వా, మహతి సరసి పానీయం పీత్వా, 
కాయంత నానమరయే మహం మన్హం ల్లయా గా మాగచ్చ ని, జ సూర్య డా సేరకో 
ఏదాతి-కే కాక్ పృష్ట ఆగత్య మిలతీ. తత క్ కలభి కఖిహితమ్,.... “ఆహో ! మజ 

పులి రప దానేరకో యథా యూథా ద్భంష్ట్రః పృష్టే స్థ్త్వా ఘణ్రాం వాదయ 
న్నాగశ్చు తి, యది క స్యాఒపి దుష్టస తస్య ముఖే పతిష్యత్తి త నస్మూ నం మృత్యు 

వవాప్ప్బు స్పితి. అథ తస్య తద్యనం గాహమానస్య కళ్ళిత్ సింహో ఘుక్రారవ మాకక్ట్థ్య 
పమారమా ఈఊో యావ దవలోకయతి తౌవ దుష్ట్రీరి దా సేరకాణాం యూభథం గచ్చతి, 

క స్తు క్రునః పృస్టే. (క్రీణాం కర్వక వల్లరీ శృరక యావ త్రిస్థత, తావ దన్యే దానే 

కా: పానీయం పీత్వా స్వగృహే గతాః సోలవి వచా న్నిష్కు_మ్య యావ ద్దికో 
ఓవలోేాకయిచ్తి తావ న్న్న క్రిఖ్లో న్ఫార్షం పళ్యతి చే తీ చ. యూథా దో మక్షం 

నుష్షం జువాక్ళష్టం కుర్వుక యావత్ కియ దూరం నచ్చత్వి తావత్ తచ్చష్టానుసాడీ 

సింపనాశ్ 2 పి క్రమం కృత్వా నిఛృశోఒగ్రో వ్యవస్థితః తతో యావ దుష్ట్రుః సమాప 

మాగతు క్ర తావత్ సీంయపాన లజ యిత్వ్యా (గ్రీవాయాం నృహీతో మారితే శే, ఆతో జై 
ఒ౬హం (బ్రవీమి “సతాం వచన మాదిస్టమి ఇతి. 

ఆథ త చ్చ త్వా మకరః (ప్రావాః “భ(ద్క 

('పాహుః సా ప్తపదం మత్రం జనాః కాత్రువిచకెణా?, 

మిత్త్ర్రతాం చ పురస్కృత్య కిఇ్చీ ద్వళ్యూమి త్త శృణు. న్, 

ఉప దేశ ప్రదాత్యూళాం నరాణాం హీత మిచ్చతామ్ 

x మి 4 జ్ _ దనం చే ్న పగస్మి న్నిహ లోేశే చ వ్యసనం మోపపద్యు ఆ 67 

తత్ -నర్వథా కృతభ్ను స్యాపి మే కురు (ప్రసాద ముప జేశ్ళ పదాశేన. ఊక్తం చ 

ఉఊపకారిషు యః సాధుః సాధుల్వే తస్య కో గుణం టి 

అపకారిషు యః సాధుః స సాధు సద్భి రుచ్యు లే. 68, 

త ఇకాకర్థన్ట వానరః (పొవావ--- “భద య ద్యేవం త్వా తృత్ర గత్వా కేస సహా 

యుధం కరు. ఉక్తం చ 
హత స్త్వం (పాష్స్యసీ స్వరం జీవకా నృహ మథో యశః, 

యుధ్యమానస్య తే భాబి గుణద్వయ మను_క్టేమమ్. 69, 

ఉ తమం (పణిషా తేన, శూరం జేజేన మాజయేత్ , 

/ ". నీచ మల్చప్రదానేన సమళ క్రిం పరాక్రమైణ 10. 



౧౯౮౦ ప జాతీ న్హ్ర మ్, 

మకరః (ప్రావాః- కథ మేతత్ ? సో౭ బవీత్.— 
కథా. ౧౦. 

ఆసీత్ కస్మింళ్ళి ద్వనో ద్రేశే మహాచతురక్రో నామ స్పగాలః, "లేన కచాచి 

దరణ్యే స్వయం మృతో గజః సమాసాదితః, తస్య సమన్నాత్ పరిభమత్సి పరం 

కఠినాం bs భేత్తుం న శళక్నోతి. అ థా (తౌవసర ఇత శ్చేశ శ్చ విచరకా కళ్చిల్ 

నింవా _స్త కేవ ప్రదేశే సమాయయౌా., అథ సీంహం సమాగతం దృష్ట్వా స తీతీతల 

న్యస్త స్పమాలిమజ్ఞలః సంయోజితక రయుగలః 'సవినయ మువా-చ,. “స్వామిన్, త్వదీయ 

౬పహాం లాగుడికః స్థితః త్వదశ్ఞే గజ మిమం రతామి. త చేనం భ క్షుయతు స్వామా.! 1 

తం (పణతం దృష్ట్వా సీంవాః ప్రావాః భోః, నాహ మన్యేన హతం స ర్త (ం కదాచి 

దపీ భతుయామి. ఊ కం చ--- 

వనేఓపి సింహో మృనమాంపభ క్యా బుభువ్సీ తా నెవ తృణం చరన్లి, 

ఏవం కోలీ"నా వ్యసనాభిభూతా న నీతిమార్షం పరిలబ్హయ ని 71. 
తత్ త వైవ గబోఒయం మయా (ప్రసాదీకృతః.) త్ర చ్భుంత్వా సృృగాలః సానన్ద 
మాహాః- “యు క్ష మిదం స్వామి నో నిజ త్యేషు. డ్ కం చ యతః, 

అన్న్యావస్థో ఒపి మహాక్ స్వామిగుణా న్న తు జహాతి కుద్ధతేయా, 

న ఢ్వేతభావ ముజ్హ్యృతి శః శిభిభు క్తముకోలపి, 72. 
అభ సీంౌ గతే కళ్చి యా 'సమాయయా., త మపి Naan వ్యచి_న్ల 

యత్ .--- “అహో! ఏక స్తావ ద్దురాతా (ప్రణిపాతే చాపవాహీతః. తత్ కథ మిదానీ 
మేన మపవాసాయిప్యూమి ? నూనం శూరో౭యమ్. న ఖలు "భేదం వినా సాధ్యో, 

ఛవిస్యుతి. ఉక్తం చ యతః, | ! 

న యత్ర శక్యతే కర్తం సామ దాన మ థాపీ వా 
"భేద స్తత్ర (ప్రయో _క్షవ్యో యతః స వళకారకః, 78. 

కిఖ్చు సర్వగుణసంపన్నో ఒవీ భేచేన Wa ఉ_క్టం చ యతః: 

అ నః స్టేన పటన సువ్బ శే చనాలికగారుణా | 

అ స్థన న సంపా ప్ప పం హా ్రికే నావీ బన నమ్, 1h 

ఏవం కంకర స్వాభిముఖో భూత్వా గరా దున్న తేకన్ధరళ్ళ స ససంభ్రమ 

మువాచ.. “మామృ కథ మృత్ర భ వాకా మృత్యుము ఖే (ప్రవిష్టః ? య్ వెప జం 

వీింహేాన వ్యాపాదితః. స స చ మా మేత ద్రకుణే నియుజ్య నద్యాం స్నా నార్థం గత; 
తేన చ గచ్చ్భతా మమ సమాదిష్టమ్..“యది కళ్ళి దివా వ్యాష్టః ఫమాయాతి, తఠ్ 
త్వయా సుగుప్తం మ మా వేదనీయమ్, యేన వన మిదం మయా నిర్వాక(భుం కర్త 
వ్యమ్. యతః ఫూర్వం వ్యాఘే కై శేన మయా వ్యాపాదీతో గజః శూన్య గజ క్షయ 

ళా 



లబ్బ్యప్కుణాశ మ్, క, ౧౦. SEE 

త్య|ోచ్చుప్రతాం నీతః. తద్దినా డారభ్య వ్యామ్రాక ప్రతి ప్రకుపితోఒస్మీ” త చ్చు) త్వా 

వ్యాడు 8 సంత్ర_స్త _స్త మావా: “భో భాగినేయ, దేహీ మే (ప్రాణదతీణామ్. త్వయా 

త సౌస్ట్ర(త చిరాయాఒ౬యాత స్యాపి మదీయా కాపి వారా నా ఖ్యేయా ఏవ మభి 

ఛాయ "నత్వేరం పలాయాబ్బు(కే. 

అథ గలే వ్యాఘే తత్ర కళ్ళి ద్దీ పీ సమాయాతః తే మపీ దృషప్వైఒసౌా వ్యచిక్త 

యత్ = “దృఢదంస్టోోయం చిత్రకః. త దస్య పార్శ్వా దస్య గజస్య యథా క్ష్ 

చ్చేదో భవతి తథా కరోమి.) ఏవం నిశ్చిత్య త మ పుచాద. “భో భశినీసుత్క కి 

మితి బిరా ద్భృప్రో౭నీ. కథం చ బుభుతీత ఇవ లక్యునే. త దతిథి రసి మే. ఏష 

గజ సింహీేన హతే స్రీష్టతి, అపాం చాస్య తదాదిషో శకెపాలః. పరం తథా ౬పీ 

యావత్ సింవకో న సమాయాత్తి తావ దస్య గజస్య మాంసం ఛతుయిత్వా తే ప్తిం 

కృత్వా (ద్రుతతరం (వ్రజ? స ఆహాః = మామ్మ య ట్యేవం తన్న కార్యం మే మాంసా 

శనేన యతః జీవ న్నరో భ్మద్రశతాని పశ్యతి. ఉక్తం ద 

య చృక్యం (గ్రసిగుం (గాసం (గ్రసం పరిణమే చ్చ యత్ 

పీతం చ పరిణాపే య త్త దాద్యం భూతి మిచ్భుతా, 15. 

తత్. "సర్వథా క దేవ భుజ్యతే య చేవ పరిణమతి. త దహ మిశోఒపయా స్వామి.) 

నృ గాల ఆవాః “శే అధీరు విశ్రబ్ఞో భూత్వా భకుయ త్వమ్. తే స్యాశమనం 

దూరతోలపి త వావాం నివేదయిస్యామి.' తథాఒనుస్టి తే ద్వీప్నా భిన్నాం శ్వేచం 

విజ్ఞాయ జమ్మాశే నాభిహీతకొ. “భో భగినీసుక్క గమ్యతామ్. ఏీష సీంవాః సమా 

ఈాలతె.? త చ్చ్రుక్వా చిత్రకో దూరం (పనష్ట్రః, 

అథ యావ దసా తడ్భేదకృత ద్వారేణ కిబ్చీ న్యాంసం భతుయతళత్తి తావ దతి 

సం కుదో౬పరః సృగాలః సమాయయా. అథ కమాక్మతుల్యపరా కమం దృ మైనం 

వ. మపక్. + - స్ట 

“ఆ క్రమం (పణిషా లేన, శూరం బేచేన యోజయేత్ , 

నీచ మల్ప(ప్రదా నేన) సమళ క్తిం పర్నాక్రమైః 16. 
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త ద కొముఖకృత(ప్రయాణః స్వదంప్ర్రాి స్తం విచార్యః దిశాం భాగం కృత్వా; కం 

సుకీన చిరకాలం వా స్రీమాంసం బుభుజే. ఏవం త్వమప్ తేం కిపుం స్వజాతీయం యు ద్ధేన 

జరిశనాయ దిశాం భాగం కురు. మో చేత్ పళ్చా బ్రద్ధమూలా దష్తాత్ త్వ మవీ వినాశ 

వమువాప్ప్యసీ, ఊఉ కం చ యితే 8, 

'సంభి"వస్టిం గోము సంపన్నం, సంభావ్యం (వాహ్మే తపక, 

wt ప j స జే ప్రినో శయనం 17. 

న సరాభ "వ్యం త్రై చాపల్యం సంభావ్య జాలుల 



౧అగాతా పజ్బాత ప 

ఆన్య-చ్చ సుభికాణి విచితాణి శిథిలాః పౌరయోపితః, 

ఏకో దోపో విదేశస్య స్వజాతి ర్య ద్విరుధ్య తే. 78, 

మకర ఆహా; “కథ మేతత్ * వానరో౭[బవీత్ .... 

కథా. ౧౧. 

అష్లి కస్నింళ్చి దధిష్టానే చ్నితాజ్లో నామ సారమేయః, కృత చ చిరకాలం 

దుర్భి తుం పతికమ్. అన్నా భావాక్ సారమేయాదయో నిష్మ్కు_లతౌం గన్ను మారబ్దాః, 

ఆధ చి(కౌజ్జః క్రుళ్రైమకణ్ధ _సద్భృయా దేశా నరం గతః, తత్ర చ కస్మీంళ్చిత్ ఫులే 

కస్య-చు ద్దృహమేధి నో గృహిణ్యాః (ప్రమాదేన (ప్రతిదినం గృహం (ప్రవిశ్య వివిధాన్నాని 
శ క్ర.యయకా పరాం త్స ప్తిం గచ్చతి. పరం తద్దహా దహీ రిస్కానో౬చనై రి ర్శదో 

దత సార మేమొ;, సర్వదిత్షు పరివృత్య సర్వాజ్దం దంప్రాభి ర్విదాగ్య తే, తత సేన విచి ని 

తకు. “అవే! వరం స్యజేశో యత్ర దుర్భి కే౬పి సుఖేన స్టీయతే న చ కో౭పి 

యుద్ధం కరోతి, త దేవం స్యనగరం (వ్రజామి.' ఇ త్యవధార్య స్వస్థానం (పతి జగామ, 

ఆ థాసా దేశాన్సరాత్ సనూయాతః సశై (రపి స్వజనైః పృష్టః.--- కో శ్చ తౌజ్హ 

కథ ఎమాస్తాకం దేశా న్దరవార్తామ్. కీదృగ్ బేశః ? కిం చేష్టితం లోకస్య? క ఆహోారః? 
కశ్చ వ్యవహార సత్ర? ఇతి. స అవా: “కిం కథ్యతే విదేశన్య స్వరూపవిషయః! 

సుభికణి విచితాణ్సి శిథిలాః పౌరయోషితః, 

ఏకో దోషో విదేశస్య స్వజాతి ర్య ద్విరధ్యతే* 79, 
wh 9 జో, గని . న అల సోపి she రూ కృతమరణనిళ్చయో. హ్ మనుజ్ఞైప్య 

'స్వా(శ్రయం గతః, తత చ తేన స్వగృహ పవి ప్రై నాతతాయినా 'సహ విగ్రహం కృ త్వాం 

జృకు తనషన్భునా చ్చ స వ్యావాద్య, స్వా(శ్రయం చ లబ్ధ్వా సుఖేన చిరకాల 

మతిప్ట-త్ . సా ధ్విద ముచ్య లె... 
© 

అకృత్వా పౌరుషం యా (శ్రీః కిం తయాఒపీ సుభోగ్యయా ? 
జరద్దవః సమశ్నాతి దైవా దుపగతం తృణమ్, 80. 

ఇతి (శ్రీవిష్ణుశర్మ విరచి లే పబ్బుత న్ల్రకే లబ్ద ప్రణాళం నాము 

చతుర్థం త్ర _న్ల్రం సమా ప్టమ్, © 



న్డ్ 

అపరిత్సేత కారిత్య మొ. 
కా 

ఆ భేద మారఛ్య తేఒపరీక్షీతకారిత్వం నామ పష్బమంత నిమ్స్ య 'స్యాయ 
మాదిము శ శ్లోకః. 

' కుదృష్టం కుపరిజ్ఞాతం క్ముకుతం కుపరీక్షీతమ్, 
ల య. శ త్ర న్నరేణ న క_రృవ్యం నాపీ తే నాత్ర యత్ కృతమ్, 1, 

త్ ద్యథా౭న్నుకూయ శే... అస్తి దాత్నీణా ల్యే జనపదే పాటలిఫు త్రం నామ 
నగర కాన తత్ర మణిభ్రద్రో నామ (శ్రేష్ట (ప్రతివసతి స్త. తస్య చ ధర్మార్థ కామ మోత. 
క రాజీకి కుర్వతో విధివకా దనమయః సంజాతః, తతో విభవకుయా దపమానపరమ్స 
రో పరం విషాదం వ ఇ థాన్యదా ర్మాతౌ సుప్త శ్చ న్షితవాజా.._“ అవే! ధి 

గిమాం బర్మిద్రతాక్ ! ఉక్తం చృ-_ 

శీలం, శౌచం, తాని నాీణ్యం, మధురత్కా, కులే జన్య 
న విరాజన్లి హీ సశ్వే వి త్తవిహీనస్య పురుషస్య. వి 
మానో చా దర్చో చా విజ్ఞానం విభ్రమః సుబుద్ధి ర్వా, 
సర్వం (ప్రణశ్యతి సమం వి త్తవిహీసో యదా ప్రురుహః, శి. 
(పలిడివసం యాతి లయం వస న్ఫవాతాసా లేవ శిశిర శ్రీః 
బుద్ధ రృుద్ధి మతా మపీ కుటుమృభరచి నయా సతతమ్. "| 4. 
నశ్యతి విపులమతే రపి బుగ్గి, పురుషస్య మక్ట విభ వస్య 
ఫఘృతలవణ_కైలతళ్హులవ _స్త్రేస్థనచి _నయా 'సఠతమ్, ర్ 
గగన మివ నష్టతారం, కుష్కు_ మివ 'సర్కు ళ్లు శాన మివ కదమ్ 
(ప్రియదర్శన మపి రూకుం, భవతి గృహం ధనవిహీనస్య. 6, 
న విభావ్య స్తే లఫఘువో వి త్తవిహీనాః స్రరో౬పి నివాస నః 

" సతతం జాతవినహైః పయసా మివ బుద్భుదాః పయసీ. 71. 
'సుకులం కుశలం సుజనం విహాయ కులకుళేలకీ లిక లేపి 
ఆథ్యే కల్పతరా ఏవ నిత్యం రజ్య న్ని జననివహాః. త 
విఫల మిహ పూర్వసుకృతం పిద్యావస్తోా౭పి కలసముద్భూ తాః 

మ యస్య యదా ఏవిభవః స్యాత్. తస్య తదా దాసతాం యాని. రి 
25 



అఘు గయ మాహా న లోకః కామం గన మపి పతిం పయసాహ్ 

సరం మ మలజ్ఞాకర మివా యత్ కుర్భ _ి నీహా పరిపూగ్ణాః.' 10, 

ఏవం సంపధార్య భూరా మో ౬ ప్యచి_్ట నయత్ . _ “క దహ మనళనం కృత్యా మ 

నుత్స్ఫజామి. కి మనేన మో వ్యర్థజీవితవ్యస నేన?” ఏవం నిశ్చయం కృత్వా సు 

ఆభ తస్య స్వే ప్ప పద్మ నిధిః తపణకళూపీ దర్శనం గత్వా (పోవాచ,...' a 

(శేష్టి కొ మా త్వం వెరాగ్యం గచ్చ. అహాం పద్మనిధి స్తవ పూర్వపురువోపార్టి త్ర, 

త దనే నెవ రూపేణ (పాత స్త్వ్వద్దృవహ మాగమిష్యామి. తత్ త్వయాటఒహం లగుడ 

(ప్రహానేణ కిరసీ తాడనీయ యేన కనకమయో భూత్యా౬కుయో భవామి. అథ 

(ప్రాతః ప్రబుద్ధ సః స్వప్నం స్మ సరం శ్నీన్తాచక మామూథ సిస్టతి. “అహో సతో 

ఉయం స్వప్న 8, కిం వా అసత్యో భవిష్యతి ? న జ్ఞాయతే, అథవా నూనం మిథ్యా 

ఛావ్యక్ యతోఒహాం కేవలం విత్త మేవ చి క ఉక్తం చృ-__ 

వ్యాధిలేన సకోశేన చిన్తాగ సే సేన జన్వునా | 

కామానే నాథ మ లేన దృష్టః స్వప్న్నో ని నిరర్ధక 8. "1h 

గా Gh 29 గో నేత స్య భార్యయా క్షక్సి న్నా పీతేః పాద పాలనా యా హూాత్య, అతా 
యల్ నమః తపణకః సహసా (పాదుగ్శభూవ. అథ సత మస... 
మనాయ థాసన్న కాస్థ్రదళ్ణేన తం శిర స్య తాడయత్ . సో౭పి సువర్ణ మయో 

తత్ జల ద్మూవా నిపతితః. అథ న (శేష నిభ్భతం 'సస్వగృవ మభ్యే 
కృత్వా నాపితం సంతోష్య (పోవాచ, — “త దేత్ర ద్ద వస్తా?ణి చ మయా దత్తాని 

bor al, 10 గ్ 

లో th ts ఇ 
తే శి 

గీ 

గృహాణ. భద, పునః క స్యచి న్నా ఫ్యేయో వృత నః 

నాపితో౭పి స్వగృహం గత్వా వ్యచి నయత్ ._ “నూన మేలే సనర్వేలవి 
నగ్న కాక శిరసీ దణ్జనా తాః కాజషానమయా భవి. త దవా మపీ.(పాత;ః (పభూతా 
నాహూయ లగుడైః శిరసీ వాన్మి యేన (పభూతం హాటకం మే భవతి.” ఏవం చి చన 
యతో మహసాతా కషే సేన నిశాలేతిచడ్రాము. అథ ప్రభా లేఒభ్యుక్ఞాయ, బృహల్ల గుడ 
న పగణీకృత్యత షణకవిహారం గత్వా, జనస్య (ప్రదతీఇ త్రయం విధాయ 
జానుభౌార్ట మవనిం గత్వా, వరక్తగిద్వారన్యసో త్త క్రరీయాబాల స్తారస్వనే ణేమం శ్లోక 
మపరక్ ప్రై 

జయ ్లి కే జినా యేషాం కా స్ట 
నః సరోత్పతౌ మానసే. సోషరాయితమ్, 12, 

ఆన్య చ్చ, 

సా జిహ్వా యా జినం స్తౌత్కీ త్ర చ్చి త్తం య జిచే రతమ్, 
a తౌ చేవ చ కళా శ్ఘ్యా యా శత్సూజాక రా" కరా? "18. 



అపరీవ్నీత కాకి త్వ మ్, పే 

తథా చు. 'ధ్యానవ్యాజ ము పేత్య చిష్టయస్ కా? మున్మిల్య చకుః కణం 

ప క్యానజ్ఞశ రాతుగం జన మిమం (తాతాలపీ నూ రక్షుసి; 

మిథ్యాకారుణికో సి నిర్భృణతర స్త్వ క్తః కుతో౬న్యః పుమాక ! 
సేర్ష్యం మారవధూఖి ర త్యభిషితో చౌద్దో జిన పాతు వి 14. 

en 

మునిను" సచుపహే క గవ్వ స అహ: *భోః [కావక్క భన 5ే౭వపి కీ ముే నాస్మభ్ధృబా కర్తవ్యా స భోః (శావక, భక్షక హవి కి 

మేవం వదసీ? కిం వయం (బాహణసమానాః, యత ఆమ న్లిణం కవోక్ని ? వయం స 

లో క త్ 

యూ అ త త్కాలపరిచర్యయా (భ్రమా భ_క్తిభాజం (శావక మవలోక్య తన్య 

గ్గ చే గో క్ర ఆం రా గా 3 సూది గచ్బ్బాయః. తన కచ్చా) దశన తా నుద్ద్రు ప (పాణథారణమా.తా మశన్మకైచో 

కర్ణ ౭. త ద్రమ్యతామ్. నైవం భూయో౭౬పి వాచ్యమ్ త చ్చు త్వా నాసిత అపాన 
(| కై ర : వ wai శ 

“భగవణా వే ద్మహం యుస్ప ద్ధర్మమ్. పరం భవత్. బహెుుళావకా ఆప షయ 

గె 
a) 

సాం పతం పునః పు_స్తకాచ్భాదనయో గ్యాని కర్పటాని బహుమాల్యాని (ప్రగుతికృ తక, 

తథా ఉపుస్తకానాం లేఖకానాం చ విత్తం సంచిక మా స్తే, తత్ చరా కాలోచికి: 
' వ్ 

కార ము.” 

తతో నాపీతోలిపీ స్వగృహం గతం, తత్ర చ సతాం జాూనంమయం. లగా 
చి 

సజ్జీక్చత్య క వాటయుగలం ద్వారి తాల సాగా౯ాక[ప్రహారనమయ. భూయో౬వి 

హాఅ మా, కితం సనాంకొ |కమేణ నిస్మా)మకి : ప్ ఈర జ్యాక మా(శ్త్య ఎక్ త =) 
a వ లైల వ ga జ జల. శో > దా? waft) 

మానయత్. కేపి స్య కర్పటవి త్రేలో ఇన భి కయంకా నప పరిచిత కావకా'క- కుర 
pan 

ముచ్యు త = 

శ (శ గ 
rf 2} ర జైనీ 3 ట్ స్త 

ల 
(| అల ar ed చుపు a పనో వళి సా ary త్యెజ్య్వ (పహ్ఫృష్ట మనస స్తస్య పృస్థతి యయుః అథవా ధి 

ఏకా కీ నృహసంత్య క 8 సాణిపాతో దిగమ్బనః 

సో౭౬పి సంవావ్యా తే లోశే తృష్టయ్యా పశ్య కాతుకమ్. 15. 

జీర్య_న్ది జీర్యతః శేశ్చా దన్తా జీర్యన్ది జీర్యతః, 

చతుః గోశే చ జీళ్యే లే, త కా తయణాయ లేం 16. 

Ym 

అకురం నృవమళ్యే తాకా (ప వేశ్య, ద్వారం సం న లగాడ్మపహోనైః న్ 

స్వ ఆౌడయత్ తేచపి తాద్యమానా ఎే మృశాః, అన్యే భిన్నమస్తకాః స్లాక్క_ ప 

'ము పచ(కమిరె. ఆ (తౌ_్టరె త మ్మాకన్ట మాకర్ష్య వ స న లో 

భోః కి మయం వముహాజ£ా కోలాపాలో నగరమే. తద్దమ్య తాం గమ్య తామ్.” ఆ చై 

సెర్వే శదాదేశకారిణ సర్సపాతా జేగాత్' కద్దృహాం గళ యావత్ పళ్యన్సి ఆవ 
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(దుధిరష్లావిత బేహాః పలాయమానా నగ్న కా దృష్టాః; పృష్ట శృ,--*భో కి మేతత్ 

"లే (పోచు ర్య థావస్థితం నాపీఠవృత్తా నమ్, లేరపీస నావీతో బద్ధో, హత కేన సహ 

ధర్యాధిస్థానం నీతః. _తె ర్నాపీతః పృష్టః, “భోః కి మేత దృవతా కుకృత్య మన్నష్టి 

రమ్.” స ఆవాః “కిం కరోమి? మయా (గోసి మణిభ ద్రగృహే దృష్ట ఏవంవిధో వ్యతి 

కరః” సో౭౬పి సర్వం మణిభ(ద్రవృత్తా నం య థాదృష్ట్ర ముకథయత్. తత; డో న 

మాహూయ భణితవ నః. “భోః (శ్రేస్టికా కిం త్వయా కళ్చిత్ తమపణకో వ్యాఫా 

దితః[ తత స్టే నాపీ సర్వః తుపణకవృత్తాన్ద స్టేసాం నివేదితః. అథ “తె రఫిిహీతమ్,_ 

“అహో కూల మారోప్యతా మసౌ దుష్టాతా కుపరీక్షితకారీ 'నాపితః.' తథాటనుస్టి కే 

తె రభిహీతకొ...... 

కుదృష్ట్రం కుపరిజ్ఞాతం కో శుతం కుపరీశ్నీతమ్ 

త్ర న్న రేణ న కర్తవ్యం నాపీతే న్మాత్రే యత్ కృతమ్, 17. 

అథవా సా ధ్విద ముచ్యతే. 

అపరీక్యు న కర్తవ్యం, కర్తవ్యం సుపరీశ్నీతమ్, 

పశ్వా దృవతి సన్నాపో (బావణ్యా నకులార్థతః.] 18. 

మణిభ(ద్ర అవా: “కథ మేతత్ ?' తే ధరాధికారిణః (పోచుః._ 

కథా. ౧, 

కస్మీంళ్చి' దధిస్టానే దేవళరా నామ (ఛావ్యాణః (పతివసతి స్మ తస్య భార్యా 
(పనూతా సుత మజనయత్ , తసి న్నేవ దినే నకులీ నకులం (పనూతా. అథ సా సుత 
వత్సేలా దారకనత్ త మపి నకులం _స్తన్య దా నాభ్యజ్ఞమర్ద నాదిఖిః ఫుపోప, పరం తస్య 
న విశ్వసిత్తి యత్ కదాచి చేప. స్వజాతిదోప వకా దస్య డారకస్య విరుద్ధ మాచరిష్య 
తీతి. ఏవం జూనావి స్వచి త్తే, ఉక్తం చ 

కుప్రుతో9౬పి ఛచేత్ పుంసాం వాదయానస్ష కారక; 
దుర్వినీతః కుతాఫో౭వపి మూర్థోలవ్ వ్యసనీ ఖిల$, 19. 
ఏవం చ భాష.తే లోక “శ్నన్దనం కిల శీతలమ్.ి 
వు_్రశ్యాత్రస్య సంస్పర్శ శ్చన్ద నా దతిరిచ్యతే. 6 20, 
సౌవ్బాదస్య న వాఖ్బ ని జనకస్య హీతస్య చ 
లోకాః (ప్రపాలక స్యాపి యథా ఫు త్త స్య బస్థ నమ్, 21. 

అథ సౌ కదాచి చృయ్యాయాం పు త్తం శాయయిత్వా జలకుమ్భు మాజాయః 
పది చ, క pa 

me చ 
పతి మువా (దావ్హాణ జలార్ర మహం తడాే యా స్యామ్మి త్వయా వ్రత 
జూం 

భౌ 



అపశిత్సీతకారిత్వమ్. క, ౨ ౧౫౭ 

ఒయం నకులా (ద్రతణీయః అథ తస్యాం గతాయాం పృత్ళే (బ్రావ్మాణో౭పి శూన్యం 
గవాం ముక ఫితూర్ధం క్వచి న్ని రతః. అ|తొ వలే దేవవకాశ్ కృష్ణ సర్బో బలా 
న్నీ పో.) న నః న కలో ఒప తం స్వఫావ-వైరిణం మత్వా (భాతూ రతుణార్థం సక్వేణ 
సహా రా సర్పం రుక్; కృతవాకా . తతో రుధి రెష్టావితవద నః సాననం స్వవ్యా 
పొర ప్రకాశ్ నార్థం మాతు; సమ్మఖో గతః. మాతా౭పి తం రుధిరకి క్లిన్న మఖ నువలోక్య 
కడై. తచితా ‘a దనేన దురాత్త నా చారకో భతీత్వః ఇతి విచిన క్ల కోపా త్ర 
స్యోపరి తం జలకుమ్భం చికేప uy సా నకులం వ్యాపొద్య యావత్ (పలప స్రీ న్ 
గృహా ఆగచ్చతి, తావత్ సుత స్త ఛైవ సు ప్త డి సిపతి. సమాపే కృష్ణ్రసర్పం ముణ్ణశోః 
కృతే మవలోక్య ఫు శ్త్రివధకోకే 7 నాత్మశిరో వతస్థలం చ తాడయితు మారచ్హా. ఆ 
Ge. నే (బావ్మాణో గృహీతని ర్వాపః ౩ సమాయాతో యావత్ పళ్యతి, తావత్ పుత్త 
శోకాశళ్సితపా (బాహ్మాణీ (ప్రలపతి.__ “భో భో లోభాత్మకా లోభాభిభూ తేన త్వయా 
న కృతం మద్వ-చః, త దనుభవ సాంప్రతం పు_క్త్రమృత్యుదుఃఖవృశు ఫలమ్, అథవా 
సా ధ్విద ముచ్యతే... 

అతిలోభో న కర్తవ్యో, లోభం నైవ పరిత్యజేత్, 
అతిలోభాభిభూతస్య చక్రం (భమతి మ స్తే 23. 

(దావ్మాణ అహ: కథ మేతత్ ౪ సా (పావాః 

కథా, ౨. 

కస్తీంళ్చి దధిస్టానే చత్వారో (బావాణపుత్వః పరస్పరం మి త్రతాం “తా 

వసన్ది స్మ. తే చాపి దార్మిద్ర్యోపనాతాః పరస్పరం మన్హ్రీం చక్రుః. “అవే! ధి 
షిమూం దర్శిదతామ్, ఉక్తం చ 

వరం వనం వ్యా(ఘుగజాది సే వితం జనేన హీనం బహుక్థాకాన్నత మ్ 

తృణాని శయ్యా, పరిధానవల్క_లర్క న బన్థుమ'థ్యే భనహీనజీవితమ్. శశి. 

తథా 'చృ-_ స్వామి చ్వేష్టి సుసేవితోఒప్పి సహసా (పోటి సద్భ్బాధవ్యా 
రాజే న గుణా స్త్యజన్తి తనుజాఖ స్మారీభవ స్వాాపదః 

భార్యా సాధు సువంశీజా౬పీ భజతే న్యూ యానన్లి మిత్తాణి చ 

న్యాయారోపితవి[క్రమా ణ్యపి నృణాం యేహెం నహి న్యా ద నమ కిక 

' భూరః సురూపః సుభగ శృ వాగ్నీ 

శసాణి శాస్తాణి విదాంకరోతి; 

ఆర్థం నినా నెవ యశ శ్చ మానం 

"పాప్పోతి మర్త్యోల్యత మనుష్యలోశె. డెర్ 
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తా నీని యా ణ్యపిక లాని, త దేవ నావు 

సా బుద్ధి రప్రతిహాత్సా వచనం తీ దేవ, 
అడ్థిేహ్మ కా విరపాతః పురుషః స ఏవ, 

చావ్యాః శఈణేన భవ తీతి విచిత్ర మేతక్ ! 26, 

త ద్దచ్చామః కుత్రచి దస్ధాయ. ” ఇతి సంమ న్యం స్వ "జేళం పురం "న క 

చ్రాస్త వరముతం గ్భహం చ పరిత్యజ్య (పస్టీతాః అథవా సా ధ్విద ముచ్య తే, లా 

సత్యం పరిత్య జతి, ముఇ్బుతి బన్టవర్దరి 

శం విహాయ జననీ మపి జన్మభూమిమ్ 

సంత్యజ్య, గచ్చతి విదేశ మభీష్టలోకం, 

చిన్తాకలీకృతమతిః ఫురుసో ఒ౬త్ర లాగే శే, 21. 

ఏవం క్రమేణ గచ్చువ్లోఒవ స్తీ నీం (పాప్తాః తత్ర శపాజలే కృతస్నా నా మహాకాలం 

(ప్రణమ్య యావ న్నిర్లన్బ ని ని తావ దైషగవానద్ట నామ యోగీ సమ్ముఖో బభూవ తత 

స్తం (బావ్మాణోచితవిధినా సంభావ్య తే నైవ సవా తస్య మఠం జగ్మః. అథ తేన తే 

ie “కత్రో భవ _న్దః సమాయాతాః ? క యాస్యథ 1 కం (పయోజనమ్ 1) 

తత సై రఖ్ళిపి “త్రష్. “వయం స రః తత్ర యాస్యామో యత భ'నా ప్రి 

ర్తృత్యు ర్యా భవిష్య త్రీ త్యేష బిక్స యక ఈ క్షం చ, 

దుస్పెంప్యాణి బహూని -చ లభ్య -ే వాఖ్ళీ తౌని (ద్రవిణాని 

అవసరతులితాభి రలం తనుఖిః సాహాసీక ప్రరుసాణామ్. 28, 

తథా చ పతతి కదాచి న్ష్నభస ఖాతే పాతాలతోఒపి జల మేతి, 

దైవ మచిన్హ్యం బలవ దృలవా న్న తు ప్రరుసకారోఒవపీ. 29, 

అభిమత సిద్ధి రశేహా భవతి హీ పురుషస్య పురుషకానేణ, 

దైవ మితి య దపీ కథయస్సి ప్రురుషగుణః సోలప్యదృష్టాఖ్యణ 80, 
భయ మతులం గురులోకాత్ తృణ మివ తులయన్టి సాను సాహసి కాః 

(పొణా నద్భుత మేత చ్చరితం చరితం హ్యుదారాణామ్, 81. 

శ్లేశ స్యాజ్ద మదత్వా సుఖ: మేవ సుఖాని నేహ లభ్య ే  (| 
య. నృథనాయ[ై. రాళ్టిష్యతి బాహుభి ర్లశ్షీమ్, 82, 
తస్య కథం న చలా గా స్యాత్ పత్నీ విప్లో రృ నింప సాక స్యాపీ 

మాసాం శ్చతురో న్నిదాం యః సేవతి జలగతః సతతమ్, 88. 

దురధిగమః పరభాగో యావత్ పురుపేణ సాహసం న కృతమ్ 

జయతి తులా మధిరూఢో భాసా నిసా జలదపటలాని. > 84, 



అపరీవ్నీత కారిత్వమ్, క ౨9 రాక్ 

గ్రత్ర్' కథ్యతా మస్తాకం కళ్ళి ద్ధనోపాయో వివర్యప్రవేళశ _ కాకినీసాధన - కాన 

ఖే యు ర 

సేవన _  మహానూంసవి[క్రయ -. సాధకవర్తి - (ప్రభృతీనా మేకతమః, అద్భులేశక్తి 
గృవా ఇర్యా్యియలే.. వయ మ ప్యతిసావాసీకాః. ఉక్తం చ | 

భుహో_న్ల ఏవ మహతా మర్భం సాధయితుం వశమా 

బుతే సమ్ముదా దన్యః కో బిభర్తి బడబానలమ్*” 85. 

వో 
ప - j తో 

గాకా అకా సిద్ధ ్టర్ణం వాకా, సిద్దవ కి దతుస్టయం కృత్వా 

ఒ౬౬ర్పయత్ . అహ చ “గమ్యతాం పొమాలయదిశి, తత్ర సంప్రాప్తానాం యత్ర 

వక పతిప్యుతి, తత్ర నిధాన మసంద్యోం (పాప్ప కథ, తత్ర స్థానం ఖనిత్యా నిధిం 

గృహాత్వా వ్యావ ర్త ్ యతామ్ం తథా౭నుష్ట్రి తే తేహాం గచ్చతా మేకతమా'స్య వాస్తా 

ద్వ_ర్సి ర్నిపపాత, అ థాసౌ యావత్ తం (ప్రదేశం ఖనల్సి తావణ్ తామమయి 

భూమిః, తత స్తే నాఖిహీతమ్...-' అహో, గృవ్యాతాం స్వేచ్చయా త్మామమ్* అన్యే 

(పోయ భో మూఢ, కి మనేన (క్రియతే? తత్ (ప్రభూత మపి దారిద్యం న 

నాశయతి. త దుల్తిష్ట+ అతో గచ్చామః.' సో౭బవీత్ = “యాన్తు భవ_్దః, 

నావా మగైే యాస్యామిి ఏవ మభ్గిధాయ తౌమం య ఖేచ్చయా గృహీత్వా (ప్రథమో 

చ అడ, ఆక్ | 
నరః తె (తయో ఒప్యే డ్ 

అథ కిష్వోన్యాత్రం గత స్వాగోసరస్య వర్తి ర్వి పపాత. సో౭పి యావత్ ఖనితు 

మార బు, స్తావ దు హ్యమయీా తతి. తతః (పహార్షి తేః (ప్రావాః— య దో భోః, 

గృవ్య్యాతాం య'ేచ్చయా రూప్యమ్, నారో గ్నన్షవ్యమ్” తా వ్రూచతుః. “భోః 

పృష్థత స్తామమయీి భూమిః; అగ్రతో రూప్యమయిీా, తే న్నూస మో సువక్షమయి 

భవిహ్యతి. త దనేన (పభూ'తే నావీ డార్మిద్యనాశో న భవతి. తే దావా శే యా 

సా్యావః*ి ఏవ ముక్త్వా ద్వా వ పో ప్రస్థితౌ. సోలఒపి స్వశక్యా రూప్య మాచాయ 

నిన _త్లేః. 

తయో రపి గచ్భతో నేక స్యా వర్తిః పపాత. సో౭పి (ప్రవృాహ్టో యావత్ ఖన 
ప దల 6 ద "మే శ 

త్రి తావత్ సువర్ణభూమిం దృష ద్వితీయం (పాహ:--- భోః, కాం 

యా సువర్షమ్. సువర్ణా దన్య న్న క్రిష్న దుత్తమం భవివ్యతె. స (పౌహ:---- మూఢ 

న కిజ్చ్బీ దేసి, ప్రాక్ కాయ్, తతో రూప్యమ్స్ తతః సువర్ణ మ్, త న్నూన మతః 

పరం రత్నాని ఛవిష్య ని) యేహా మేకతమే నాపి చాక్మిద్యనాకో భవతి. తే దు త్తిస్టం 

అర గచ్చావః. కీ మేన భారభూ లే నాపి (ప్రభూ లేని స ఆహాః= “గచ్చతు 

భచాకా అహ మత స్థిత స్త్వాం (ప్రతిపాలయిహ్యామి.
. 

శథా లనుస్థి.లే సోఒపి గచ్చ న్న్నకాకీ (గ్రీషార్య-(ప్ర తాపసంత ప్తతీనుః పిపాసా. 



౨౦౦ టం కట త 

కులితః సీద్ధిమార్దచ్యుత ఇత శ్వేత శ్చ బృభ్రామ, అథ (భ్రామ్యక్షా స్థలోపరి ఫురుప మేకం 
రుధిరస్లావిత-గాత్రం భమచ్చ[కమ స్తక మపళ్యత్ . తతో (దుతతరం గత్వా త నువో 

చత్. “భోః, కో భవాకా, కి మేవం చశ్రేణ (భ్రమతా శిరసి తిస్టసి? తత్ కథయ 
చే యది కుత్రచి జ్ఞల మస్తీ ఏవం తస్య (ప్రవదత స్త చ్చ(కం తత్త ణాత్ తస్య 

శిరసో (బావ్యాణమ స్తకే చటితక్, స అఆహ:--- “భద్ర కి మేతత్ ఏ స ఆహాఃీను 

మా ్యేవ మే వైత చ్చిరసి చటితమ్. స ఆవాః తత్ కథయ క దైత దు త్తరిప్యతి? 

మహతీ మే వేదనా వ ర్రతే” స ఆవాః_ “యదా త్వ మివ కళ్ళి ద్ధ్భృతేసిద్ధివ ర్తి రేవ 

మాగత్య త్వా మాలాపయిహ్యతీ, తదా తస్య మ _స్పకే చటిష్యతిం స ఆహాః._ “కియాకా 

కాల స్ప వైవం స్థీతస్య, స ఆహా: “సాంప్రతం క్రో రాజూ ధరణీత "లే 2? స ఆనా; 

“వీకావత్స రాజ స అవా; “అవాం తావత్ కాలసంఖ్యాం న జానామి. పరం 

యదా రామో రాజాఒలిసీత్ తదాఒహాం దారి ద్ర్య్రోపహాతః సద్ది వర్తి మాదా యానేన 

పథా సమాయాతః. తతో మ యాన్యూ నరో మ_స్తకధృతదకో దృష్టః, పృష్ట శ్చ, 

తత _క్చెత జ్ఞాతమ్. స ఆహ; “భద్ర కథం త వైవం స్థితస్య భోేజనజలప్రా ప్రీ 

రానీత్? స ఆవాః “భద్ర ధనదేన నిధానహరణభయాల్ సిద్దానా మేత ద్భయం 

దర్శితమ్. "తేన కళ్ళి దపి నాగచ్చతి. యది కళ్ళి డాయాత్సి స తుత్పిపాసాని దారహీతో 
జరామరణవరితః శేవల మేవం వేదనా మనుభవ తీతి. త దాజ్ఞాపయ మాం స్వగృ 

హాయ” ఇ త్యుక్త్వా గతః, 

ఆభ తేస్మిం శ్చిరయతి, స సువర్ణ సిద్ది స్త స్యాన్వేషణపర _స్తత్పదపజ్తా్య్యా యా 
వత్ కిఖ్బీద్వనా_స్గర మాగచ్భత్కి తావ |ద్రుధిరష్లావికశరీర స్తీక్లచ శ్రేణ మ_స్తకే భమతా 
స క్వణ న్ను పవిస్ట _స్లీహ్టతి. త త్సమోపవంర్థినా భూత్వా సచాప్పం పృష్టః. 
భద్క కి మేతత్ *? స ఆహ: “విధినియోగః. స ఆహః_కథం తత్ ? కథయ 
కారణ మేతస్య. సో౭పి తేన పృష్టః సర్వం చృక్ర్షవృత్తాన్హ మకథయత్. త చ్చ త్వా 
ఒఫా తం ఐిగర్భ్వయ న్నిద మావాః“భేః, నిషిద్ధ స్త్వం మయా౭ేకశో న శృణోషి, 
మే వాక్యమ్. తత్ కిం (క్రియతే, విద్యావా నపి కులీనోఒపి బుద్ధి రహితః. అథవా సా 
ధ్విద ముచ్యతే. 

వరం బుద్ధి ర్న సా విద్యా విద్యాయా బుద్ధి రు _త్రన్యూ 

హీనా వినళ్య న్లి యథా తే సీంవాకారకాః.” “© 86. 
చకధర ఆవాః_ కథ మేతత్. సువర్ణ సిద్ధి రావా: 

కథా, 3, 
_ a ల కసి,ంళ్చి దధిష్టానే చత్వారో (ఛావ్మాణపుత్తాొః పరస్పరం మి _త్తఏఫావ ముపగతా 

వస్పన్లి స్మ తేషాం (త్రయః కాశ్ర్రపారం గతాః, పరం తు బుది రహీతాః, వక సు 

బంది 

ళ్ 



అపరీక్షిత కారిత్యమ్, క, ఈ, ౨౦౧ 

య టాకా, శేవలం శా న్ర్ర పరాజ్బ్ఞుఖః. అభ కే కదాచి ని నిం గ్య క న9కమ్.--- రద్దాశ్ 

గుణో విద్యాయా యేన బేళాన్నరం గత్వా భూపతీకా సతో ప్యాథోలపాస్టనా న 
క్రియ లే ? తత్ పూర్వ 'చేశం గచ్బామః. తథా ఒనుస్టి లే కక్ష న్నా నాగం గత్వా "తేషాం 

జ్వ్యేస్థతర (ప్రాహ: “అహో! అస్తాక మేక క్చతుర్ణో మూాభః, 'శేవలం బుగిమా౯. 

న చ రాజప్రల్నిగహో బుస్చ్యా లభ్యతే విద్యాం వినా. త న్నాన్వై పస 

దాస్యామి. త ద్దచ్భకు గృహకు.' తతో ద్వితీయే నాభిహితహ్.- | సుబు¥ో 

గచ్చ త్వం స్వగృహే, యత స్టే విద్యా నా ప్ో తత స్పృృతీయే నా నాన్గిహికక్.- 

“అహో 1న యుజ్యత ఏవం క కర్తుం, యతో వయం చాల్యాత్ (ప్ర బ్బ 'ల్యేకత క్రీడితాః 

త దాగచ్చతు నముహానుభావోఒ౬స్మ దుపార్టితవి కస్య నమథాగీ భవిష్య తెచి, ఉ 

జ్జ? 

కం వ్ 

కిం తయా (క్రియలే లక్షా యా వధూ కవ శేవల్యా, 

యా న వేశ్యేవ సామాన్యా పథికై రుపభుజ్య కే? బం 

తథా డుృ--- అయం నిజః పరో చేతి గణనా లభఘుచేత సాక్స్ 

ఉచారచరితానాం తు వసు శ్గౌవ కోటుమ్ముక మ్. సికె. 

త జాగచ్చ క్ర్వేపో౬పి' ఇతి. కథాలనుస్టితే శై తె కాగిత రటవ్యాం మన 

స్య్యాస్ట్రిని దృష్టాని. తత చ్వెశే నాభిహితమ్ు, eet అద్య విద్యా(క (శ్రత్యయః (క్రియ లే మై 

కల్పి" -జేకత్ సత్త్వం మృతం తిస్టతి. త ద్విద్యాప్రభానేణ జీ వనహితం కోక ఆహా 

మసి సంచయం కరోమి. తత శే నాత్సుక్యా వసి నంచయక కృతే 'క్వతీరేన 

చర మూంసరుధిరం సంయోజితమ్. తృతీయో౭౬పి శం. 

Paes నీషీద్గ$.-— “భేః, తీస్థతు భబాక్. ఏస, సింహో ని 

య (టై నా ఇతి శే es 

నుజీవం కరిహ్యసీ, తతః సర్వా న ని “వ్యాపాదయిష్య ప్రై చె న 

జీభకం సంవాాయచ్తి తావత్ 

te అజ్ న్ 
క ఎకో జ్వేవం 

f9 # 
క్ లి Gh ర్ 3 | 

ర 
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“ధిక్ మూర, నాహ౦ పద్యాయా వఫలతాం కరోమి. తత నస నా లే గప్ 2 

(పతీకుస్య క యావ దహం ప మారోహాోమి.? తథా ౬ నుసి స 

ఇత ఉచ పన సరము 

కృత సా సావక్ తే (త్రయోటప్ సింహా నోస్రైాతు వ్యాపొది ళ్ పున క్ట 

ఒర ఇ Py mo, 5 లాం మె $ TEN 

దవతిర్యు గే పా గతః. ఆఅతో౭౬హాం (బది వీమి. ale) అ స నె కి ఇ 

"ఆఫీ శా "శ్రి కృళలా లోకావారప్ వివస్థి లౌ: 

రె సర్వే శే పే హాస్య తాం యాన్తి యథా నేవ మూకపణ తాః వరి, 

త్ 
= వాని మ్ 

చక్రధర ఆవాః— “కథ మేతత్  సోలబవిజే 

ee is 

హతాః పచనం మి పకన వాపన్నా వ స 
కసి స్మీంక్స్ దధిస్టా న "ణు వత్వార
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సా ధ్విద ముచ్యతే... | 

సాధు మాతుల గీతేన మయా (ప్రోక్తోలపి న స్థితః, 

అపూరో్యోఒయం మణి ర్బద్ధః, 'సంప్రా_ప్పం నీకలకుణమ్. 50. 

చ(కధర ఆనా? శక సై చుతత్ ?ి సోట(్రవీత్ .._- 

కథా, ౬ 

వ వ్ శ అత్త ఆ జల ఆలో జ్ ఈ జబ్ 

కస్మింళ్చి దధిహ్టైనే ఊద్ధతో వామ గర్చిభః (ప్రతివసతి గ గ స దైవ రజక నృ రా 

ఇారోద్వవానం కృత్వా రాత్ర" స్వేచ్చయా పర్యటతి. తత్ర (పత్యూ షే బన్ధనభ యాత్ 

షయ మేవ రజకగ్ళనా మాయాతి. రజకో౭పి తత _స్తం బన్ట నేన నియున క్తి. అథ తస్య 

'ర్మాత” పర్యటక: కేశాణి కచాచిత్ న నహ 

క్ీవరత్వా ద్వృతిభజ్ఞం కృత్వా కర్క_టికా కేకే నృగాలస 
|, 65 సంజాత స ఇ 

ర్ py ల్ 

స్య (పపిశతిం ఏవం తో 

gh 
యజ్బచ్చయా చిక్భటికాభ కణం కృత్వా (పత్యవాం (పత్యూ స్వస్టానం (వజకః. 

మా PP దై ప, రా త్తి 

అథ కడాచిత తన మదోద్ష తన రాస భన కే శ్రమధ్యస్థీ ఆన స్పగాలో౬భిహీతః ల 

ల న క ష్ ఇక బ్ శా 

కథో భగినీసుత్క పశ్య పశ్య, ఆ తీవ నిర్మలా రజనీ, త దహం గీతం కరిహ్యెమి. తర్ 

కథయ కతమేన రాగేణ కరోమి. స అహా: “మాము కి వమునేన వృ థానర్ధ్యప్రచా 

లెనీద? యత శ్వారకర్శప్రవృత్త వావామ్ నిభ్బతె CA హారజాై. కత స్థాతవ్యమ్, 

ఊ కం శం 

వ “కాసయు క్త స్తే చారం, న్మిదాలు శ్వేక్ న హారికా 

లి " అరే Nn ra వ తాప్ టై శ కాపి ఇవో ల! 

జిహ్వాలౌల్యం రుజ్మాకాన్సొ, జపితం యో౭౬(తే వాఖ్యతిః bl. 

” జో A > ద 

ఆపరం త్వదీయం గీతం న మధురస్వరమ్స్ శజ్ఞశచ్దానుకారర దూరా దప (కూయ జ్ 
య్య 

ట్ వ్ వీ ఎపాంరల ఆ నయా చనణ రుచ జో మాఅన ర్చ 

త ఢ్శతే కత రకాపురుసాః సుజా సవన్సి ల gE య వధం ప వా కరెప్యు స్తై 

Po యో చి 
4 

ఇ iy వొ ద్ర ల దః 3 గ్గ స్ట ఇష థ్ తో 

త దబ్భతాయ తావ దమృతమయిీ శ్చిర్భట్ః మూ గ్ మే సతవ్యాపారపరో వవ! 



పళఖళ్యాత్ నమ్, 
నం 
కక వన్నాశ్రయత్వాత్ త్వం గీతరసం న చేత్సీ, 

౨౦౫ 

తే చ్చు త్వా చాసభ ఆవాః 

తే నైత దృంవీపి. ఉక్తం చ 

కశరజ్ట్యోత్సా షహౌతే దూరం తమస్కీ (ప్రియసన్ని ధ్", 

ధన్యానాం విశతి శే గీతయుజా_రజా సుధా.’ ర్2ి, 

స్పగాల ఆహా “మామ్మ ఆ స్ట్యేతత్. పరం న వేత్సి త్వం గీతమ్. కేవల మున్న దసీ * 

తక్ కిం కేన సాన షృభ్రంకిశేన?' రాసట ఆనా: “ధి బూర కి మసాం న జానామి 

గీత్రమ్ ? త ద్యథా తస్య చబేదాః శల. 

స్ప స్వరా స్త్రియో (గ్రామా, మార్చ నా కెకవింశతి?, 

తాలా స్త్వేకోనపబ్బాశత్) తిస్రో మాత్రా లయా (స్త్రయః రతి 
స్థానత్రయం, యతీనాం చృ ష డాస్యాన్సి రసా నవ, 

రాగా ష ట్ల్రంయతి, ర్భావా ద్విచ త్వారింశ దీరి తాః. ర్4, 

పజ్బాశీత్యధికం " హోత ద్దీ ద్దీతాజ్ఞా నాం శతం 'స సృృతమ్ , 

స్వయ మేవ ప్రురా(ప్రోకృం భరతే తేన శుతే తె; పరమ్, రక్, 

నాన్య ద్దీ దీతాక్ (పీయం లోకే జేవానా మపీ దృశ్య తే, 

శుష్కు_స్నాయుస్వ్య రావ్లోదా _త్మ్య్రతుం జగాహా వ 56, 

తత్ కథం భగినీసుక్క మా మనభిజ్ఞం వదక నివారయసీ? 

స్ఫగాల ఆవాః“మామ్కృు య 'ద్యేవం త దనాం తౌవ దృశే ర్ట్వరస్థీతః కేశ 

పూల మవణోేక యామి, త్వం పున; న్వేచ్చయా గీతం కురు.” తథాలనుష్టి కే రాసభర 

టన మాకర్ష్య కేత్రపః (కోధౌ ద్ర దన్తాక్ భర్ష యక (ప్రధావితః, యావ (దాసభో దృష్ట 

సైవ ల్లగుడ ప్రహోరై స్తథా హాతఖ యథా "ప్రకాడితో భూప్ప శే స్పై పతితః, తత ల్లో 

సచ్చిద్ర మలూఖలం గలే బద్ట్వా శే శపాలః (మ్రసుప్తః, రాసభోలపి స్వజాతిస్వభావా 

ద్ద వేదనః తే నాభ్యుఖ్థైతః. జ్ రకం బా 

సారమేయస్య వాశ్వస్య రాస భస్య విశేషతః 
ముహూర్తాత్. పరతో న స్యాత్ (ప్రహారజనితా వ్యథా. ర్?. 

స మే వోలూఖల మాదాయ వృతిం చూర్ణ యిక పలాయితు వ్థారస్థఃః అ 
| నే స్పగాలోఒపి దూరా డేవ తం దృష్ట్వా "సని త మాహా: 

“సాధు మాతుల గీతేన మయా (పోక్షోఒపి న స్ట్ 
అపూరోఒయం మణి ర్పద్దః, సంపా ప్పం నితలకుణక్. ర 58. 

త ద్భృచా నపి మయా చార్యమాణోలవి న స్థితః. త చ్చ్రుత్వా న 

క్యాబ్ మిక్సీ సత్య మేతత్, అథవా సా ధ్విద ముచ్యతే... 



- అపరీఖీతకారిత్వమ్. క. త్త ౨౦౪ 

యస్య నాస్తి స్వయం ప్రకా మితోం క్షం న కరోతి యః, 

స ఏవ నిధనం యాతి యథా మళ్టరకౌలిక 8. 59. 

చువళ సీది రాహా;-- “కథ మేతత్ ౪ సోఒబవీత్ న్ 
౯ 0 

కథా, 2. 

కసింక్సి దధిహాసే మళ్గరకో- నామ కౌలిక 8 (ప్రతివసతి స్మ తస్య కదాచిత్ 

ఆ @ థి ఆశి 

టక రా ణి కుర్వతః సర్వపట్టకర్శ కాస్టాని భగ్నానిం తతః స కుఠార మాదాయ వనే 

గారం గతః, స చ సముద్రతేటం యావ ద్శృంమక (పయాతేః; తత శ్చ తత్ర కింక 

సొపారెకకు సేన దృష్ట్రః= తరత శ్చి నితవాక *--- “మహా నయం వృతో దృశ్య కే. త 

కనేస క చ్రికేన (పభూతాని పట్టకరోపకరణాని భవిష్య ని” ఇ త్యవధార్య త స్యోపరి 

సఠార ముళ్తి ప్రవాక, అథ తత్ర వృక్నే కళ్చి ద్వ్య రః సమా(శ్త ఆసీత్. అథ 

కే నా౭_బ్టిహీతమ్.. భోః మదాశ్రయోఒయం పాదపః సర్వథా రకుడీయః, యతో 

ఒహూ యుత మహాసౌ ఖ్యేన తిస్టైమి సము దక బ్లోలస్పర్శునా 
చృీకవాయా నాప్యాయితీఃల 

కాలిక ఆసా: “భోఖ కి మవాం కరోమి! దారుసామ(గ్రీం వినా మే కోటుమ్మం బుభు 

క చ్ పేను న ద అ క్ట జ గ్ర 

తుయవా పీడ్య లె. తస్యా డన
్య(తో శ్రీ ఘుం గమ్యత ము ఆహా దేనం was

 

వ్య_క్షర ఆవా? భే తుస్ప స్త చావామ్ు. తత్ ప్రాక్ణన్రతౌ మధీస్టం కిబ్చీళ్ . స్రీ 

క_నం 'పొదపమ్ి ఇతి. కౌలిక అవాః— “య ద్యేవం త దవాం స్వగృహం గత్వా 

స్వవిం_త్త్రం స్వా రాష్టం చ పృష్ట ౬ ఒగమివ్యామిం తత చరా జయమ్, ఆధ తే 

శతి (తిజ్ఞాకే వ_న్దరెణ్స న కొలికః (శహ్బష్చః సగ వాం (పతి నివ్న దః 

యావ దర గచ్చతి తౌవ న్రామృప్రజేశే నిజసువ్భాదం నాపిక మపక్షర్ . కేతే 

స్తనుర్హు వ్య _శ్లరవాక్యం నచేదయామాస._ య చన
ో మిత్త్య, మమ కన్చీ ద్వ్యో నరః 

| 
న 

నూ 
జప ట్ నీ ఇత 

జ pa 

బింకం తత్ కథయ కిం సార్షయే. అవాం త్వాం (ప్రహ్షా మాణత$. నాప్ ఆహా? 

ళా వ్ \ 

9 [చదు య 'జ్యేవం తృడ్రాజ్యం ('హైస్ట్రయం యేన కం రాజా భవసి అహం త్వన ని 

fh జాగ వ పీహూ సుఖ మనుభూయ సవలాోేకసుఖ మనుళవావః*, ఉక్తం చేలా 

ర 

[న్నా 
ఆం న్నే 

ఇ Cad 
వ అన వార 

రాజాటె ంచదుం నిత్య ముపహూా 
క ది మవాసప్య

 చ 

ర్ 

అవి లీ 
ఉర 

త త్ప్రభావాత్ పునః స్వ స్పర్థలె (తిదతెః సహ, 
60. 

కా లిక అహః “ఆ స్టే్టేకత్ పక్కా తథా౭పి శృహీణీం పృచ్చూమి. న ఆహా? . 

— 

భా 

తో 
అకార. ట్ — స్ట్ వ సా ఇ, రా A 

“శద, శాస్త్ర విరుద్ధ మేత ద్వత్ మయా సహా మః, యత స్తాః స్వల్పమతమొ 

శ వ ర్తి. ఉక్తం నం 
॥ 

నాన్ 
కా 

భోజనాచ్చాదన దద్యాట్ ; బుతుకాకే చ సాము 

టం. * ఒషిబర్ సువ : 

ఖ్ ౧భూపకాద్యం చ నారీణాం, న తాటి రృ న్త్రయిల సు కః 61 

rm 

తు 



౨౦౮ పక్సత నృ మ్, 
we 1 

యత్ర స్రీ యత్ర కితవో బాలో యత్ర (ప్రకాసితా, 
తప్బ్రవాం కయ మాయాతి భాగవో హీద మ్మబవీత్ రల 
తావక్ స్యాత్ స్యుపసన్నా స్య స్తావ ద్దురుజశే రతిః, 
పురుషో యోషితాం యావ న్న శృణోతి వచో రవాః, 68. 
ఏతా, సాధ పరా నార్యః, శేవలం స్వనుఖే రతా, 

న తాసాం వల్లభః కో౭ప్కి సుతోఒవి స్వసుఖం వినా.” 64. 
కాలిక ఆవా:--- కథా౭పి (పషప్టవ్యా సా మయా, యతః పతివ్రతా సా, అపరం తా 

మప్పష్ట్యాఒహం న కిలో త కరోమి, 

ఏవం త మభఫిధాయ సత్వరం గత్వా తా మువాచ. “ప్రియే, ఆ ద్యాస్థాకం 

కళ్ళి ద్వ్థ_శరః సిద్ధః, (గ వాజ్ళీతం (ప్రయృతి. త దహాం త్వాం (పష్షు మాగత్క, 

తత్ కథయ కిం (ప్రాక్టయే? ఏసు తావ న్య్మమ మి శ్హ్రం నాపీతో వద త్యేవం య 
(డాజ్యం డ్రార్థయస్వ. సాహ: *“ఆర్యఫు త్తి, కా మతి ర్నాపీతానామ్? త స్త 
కార్యం తద్వచః, ఉక్తం చ. 

చారణ ర్వన్టిభి రీ చె ర్నాస్సీకె ర్బాలక్రై రపి 
న మ_న్ట్రం మతిమాకా కుర్యాత్ సాస్థం భితుభి రేవ చ, 65. 

అపరం మహాతీ శేశపరమ్ప కై సా రాజ్య స్థితీః. సన్ధి విగ్రహా యా నాసన సంశ్రయ 
దై ప్రధిభావాదిభిః కదాచిత్ పుముపస్య సుఖం న ప్రయచ్చ తీవ్ర, యతః. 

య దైవ రాజ్యే (క్రియతేఒభిషేక స చైవ యాతి వ్యసనేషు బుగ్గి 8, 
ఘటా నృపాణా మభిషేకకాళే స హామ్భ్ళ సై వాపద మురగ్దిర ని 66, 
రామస్య (వ్రజనం, బలే ర్నియమనం, పొజ్హ్లోః సుతానాం వనం, 

న ba 

వృష్టీనాం నిధనం, నలస్య నృపతే రాజ్యాత్ పర్మి భ్రంశనమ్, 
సాదాసం తదవస్థ్ర మర్జు నవభం సంచి వ్య, ల జ్కే.శ్వరం 

ద్వా రాజ్యక్స తే విడమ్చునగతం, తనా న్న త్ర ద్వాఖ్భయేత్ , 67. 
యదగ్థం (శాతరః పుత్తా అపి వాళ్ళ్తి యే నిజా 
వధం రాజ్యభృతాం రాజ్ఞాం, త | గ్రాజ్యం దూరత న్య చేత్. 68, 

కాలిక ఆవాః:ోసక్య ముక్తం భవత్యా. తేల్ కథయ కిం ప్రార్థరెమీీ సావా:_ 
“త్వం తావ దేకం పటం నిత్య మేవ నిహ్పెదయనీ, తేన సర్వా వ్యయశుద్ది స్పంపద్య తే. ఇ pa ఇదానీం త్వ మాత్మ మోలటన్య ద్చాహుయుగలం ద్వితీయం శిర శ్చ యాచస్య, యేన 
పటద్యయం సమా నకు పురత; పృస్థత శ్చ ఏకస్య మూల్యేన గే య థెపూర్వం 
వ్యయం 'ససమ్బాదయిపష్యుసి, ద్వితీయస్య మూల్యేన ఏ శేషకృ త్యాని కరెహ్య సీ, +ఏవం 

ల్ ti) 



పరీశ్మీత కాకిత్సమ్. క. ౮, షత మ 

సొౌఖ్యీన స్వజాతిమభ్యే క్రాఘ్యుమానస్య కాలో యాస్యతి. లోకద్వయ సోషష్యో 

భవిష్యతి. ౩) సోఒపీ త చాకర ర స్ట (పహృష్ట్రః (౩ హాహా: హాసు పతిక్రమే షస 

యు_క్ల్ష ముక్తం భవత్యా. త "-జేవం కరిహ్వామి. ఏపు మే నిశ్చయః తవోఒ పూ జ్యా 

వ్య_న్లరం ప్రార్థయాంచ శే. “భగేక యది మ మేవప్పీకం |ప్రయశ్ననస్కీ క En 

ద్వితీయయం చబాహుయాగలం శిర శ్చ ఏవ మళిహి తే త్త ఇకా చేవ ర కు చా హా. 

కే నసుంజాూత 8, తతో సృాష్టమనా యావ దహ మాగచ్చతి, బాన ah క జాక్టెాే 

ఆయ మితి మన్యమానై క్ల గుడపాహెణ(ప్రవోరై సాడితో మృత శ్చ. 

ఆతోఒవాం బ్రవీమి. యాస సక 'నా స్ట్ స్వయం పజ ఇతి. చక థః శా! 

“భోః, సత్య మేతత్. సరో్యఒపీ జమా ్రద్టేయా చూశాసిశాచికాం (సా 

దవీం యాతి. అథవా సా ధ్విద ముచ్యతే కే నాపి. 

అచాగతవతీం చినా మసంభావ్యాం కనోచి 

స ఏవ పాస్టురః శే శేతే నోమకర్ష్మ పతా త్రం, 
EP 

కథా, ౮ 

కసి స్మీంశ్సి నగరే కశ్చిత్ స్వఖావకృపణో నావు GEN డె జరీ = కో 

ఇిమూర్జితెః స స క్తుఖి రక్త క్షశేషైెః కలశ: సంపూరితః, తం వ ఘటం నా మమ్ము 

త సాస్టిథస్తార్ ఖృటాం నిధాయ సతత మేకదృషా తే మవలోక జ, HE కరా 
5] toh 7 fo sh 

7 ల్లీ 

ణా పకి నఇయామాస, యత్ పకిపూన్లోఒయం టు స్థావర Fe 
Le (త Ea జ్ 

అర 
po బటు or 

నానే re స్ య అ నులు 

త జ్వది దుష్యము భ్ భవతి త దెనేన చూసపకాళకాన ye ము. స్పచటై తం
 

ఇదో 
గ 

అక అంద బా జాగ టు aw as 

౬ జాద్వయం (గ్రహీతవ్యమ్. తతః షెళ్తాసి కక్రన చం .. తౌ న్ా ఆలో జ * 

లో శ న్డ్ స ఖ్ 7 Ww) ము. స్స్ | 2! 

తతోఒజాఖిః (పభూతా గా గ్రహీస్యూమి. నోళ్ళు వ హిపీక మహమ గాద ల వగా 
జై ste న! హు క 

నార రా ఆర శా దామ చంప ముగా; Mey Ge ళ్ 

(శుసవతేః (పభూతా ఆక్వా ౯ సస మ రాం | మాత్ Wes 
7 జట్ జస బ్లా న్స క చల్ అం జ ఖ్ 

వ గనీ. లం మన స్ వ ఖా ఓ “ట్ల 

మ్యుతి. సువక్షేన చతుఃకాలం నృవాం సప అ Bs TF wy. 

అల షా గక ఇ ఇ జ న న న y 

మాగత్వ్యే (పా ప్త పా పవయ సా ౭6 చూశా ర్యా వ షో ఎ Me 

ర్ లల దా పె wwe టా ఇ నావ man ou 

మ బై వివి. త 
సె స్ట్ క్షి! నామ్ 

రా ము చ Ete 1 = సం ళు 

కాల కం లస న 
ఊహా గ్య సంజాలేఒహాం పుస్తకం స్పా ల పక్షుల దా ౯ rR: 

శా వే సోమా మాం జక్నహా అవిహ్వుక్ వ TIE. 
థఛారయిహ్యామ. అ(తాక్తవెన నై జే స br స 

ఖు న waa Cre ష్ ఫం శా 

క్ మళఈమోాప మానమిన్నతి.. ఈల అపహెం ee సావి టా 
ఒశ్వఖురాసన్నవ_ మ కాన న . 

అము మలి హైమా పవ” ఎ Mat Bag 

ఆరాక లో స. కర 
. ఖా Tere (౫ జ My 

నే (శ్రోష్యతి. 
న నముత్తేయ తాం

 హార హోగా 

గ 



mo 2 ప ఆ త్ర గ్ర మె. 

cb 2h ధ్యాన స్టీతేన త శైవ పాద్యపహారో దత్తో యథా స ఫఘటో భగ్నఃణ (బ్రాహ్మణః 
స కలి పాణురతాం గతః, అతో౭౬వహాం (బ్రవీమి 6బ్రనాగతవతీం చిన్తామి ఇతి, సువర్ణ 

ఎవి కీ er 

సిద్ధిరాహః “ఏవ మేతత్ . క స్తే దోసః? యతః సర్వ్యోటపీ లో'భేన విడమ్బితోో 

'చాభ్య కే, ఊళకం చా 
: పాది 

వ 
యో లౌల్యాత్ కిరు తే కర్శ నె నోదర్శ్క_ మవేతు. తే 

విడన్చ్నునా మవాపొన్నితి స యథా చ్బ లళ్టూపతి౬ 69. 

చకధర అవా? “కథ మేతత్ ₹ స ఆహా: 

కథా. ౯. 

కస్మీంక్చి న్నగరే చక్లోY నామ భూపతిః (ప్రతివసతి స్త. తస్య పుత్తాం వానర 

(క్రీడారతా వానరయూాథం నిత్య మే వానేకభోజనభ క్యూదిభిః పుష్టిం నయ న్టి స, అథ 
వానరయూథాధిపో యః స ఊెళశనస చాగ్గస్పత్య చాణక్య మఠవిత్ తదనుష్టాతా 
చ తాకా సర్వా న ప్యధ్యాపయతి స్త. అథ తన్మీకా రాజగ్బ హౌ అఘుకుమార 

వాహనయోగ్యం మేషయూథ మీ. తన్న ధ్యా చేకో జిహ్వాలౌల్యా దహర్నిళం 
నిశ్శజ్య౦ మహానసే (ప్రవిశ్య యత్ పశ్యతి తత్ సర్వం ఛవయతి. తే చ సూపకారా 

యత్ కిబ్బీత్ కాష్టం మృణ్మయం భాజనం కాంస్యపాత్రం తామపాతం వా పశ్య ది 
తే నాకు తాడయ న్లి. సో౭పి వానరయూథప స్త దృష్ట్వా వ్యచిన్తయత్ అహో! 
"చేషనూపకారకలపనో.౬యం వానరాణాం కయాయ భవిష్యతి యతోఒన్నా సాద 
లమ్పటోఒయం మేపో, మహాకోపా శ్చ సూపకార్యా యథా సన్న వస్తునా (పహర గి, 
త ద్యది వస్తున భావాత్ కదాచి దుల్గుకేన తాడయిష్య న్లి త దోర్లా ప్రచురోఒ౬యం 
మేపః స్వల్పే నాపి వహ్న్ నా (ప్రజ్వలిష్యతి, త ద్దహ్యూమానః పున రళ్ళకుట్యాం సమీప 
వ_క్తిన్యాం (ప్రవేత్యుతి. సాటిపి తృణపాచుర్యా జ వ్రలిష్యతి. తతోఒళ్యా వహ్నీ దాహ 
మవాప్ప్య ని కాలిహోో కేణ పున నేత దు _క్షమ్.--- య ద్వానరవసయా ఒళ్వానాం 
వహ్ని దాహదోపః (ప్రకామ్యతి._ త న్నూన మేలేన భావ్య మథ్ర నిశ్చయః.) ఏవం 
నిశ్చిత్య సర్వాక వానరా నాహూయ రహసి (పోవాచ.._ యత్, 

“వషీణ నూపకారాణాం కలపుూగ్ యత్ర జాయ 'తే 
mh స భవిష్య త్య సందిగ్ధం వానరాణాం కయావనాః, 0. 

తస్తాత్ స్యాత్ కలహూో యత్ర గ హే నిత్య మకారణః 
త్ దం జీవితం వాక దూరతః పరివర్ణయేత్ . 71, 

తథా దృ కలహానాని హర్హ్య్యాణి కువాక్యా స్తం చ సెౌహ్బదమ్స్ 
కుఠాజాన్నాని రాషహ్రాణి, కుక రా న్లం యశో నృణామ్. లు 12 



| | 

పరీశ్నిత కా కారిత్వమ్. క. క్ ఆంద 

తన్న ఆమావత్ సర్వేహెం సంకతయో భవతి తావ చేత (డ్రాజగృవాం సంత్యజ్య వనం 

గచ్వ్య్వా య్య, ) అథ తత్ తస స్య వచన మ్రద్ధే దేయం (శ్రుత్వా మదోద్ధతా వానరాః (పహాస్య 

eae గో భవతో వృద్ధథావా ద్నుద్ధివెక ల్యం సంజాతం యే వెత ద్బృ్రవీపి.. 

ట్ కంచ 

వదనం దళనె a నర లాలా (స్రవతి నిత్యశః, 

న మతిః స్ఫురతి కాపి, బాలే, వృద్ధ్దే విశేషతః. 18. 

న వయం స్వర్షసమామోపభో గాకా నానావిధాకా భ క్వువిశేసాకా రాజఫు 5 సహా 

సదా నమృతక ల్బాకా పరిత్యజ్య త (తాటవ్యాం కపషోయ కటు చి క కూర చూత్సు 

ఫలాని భ తుయిహ్యెమః.” త చ్చు) త్వా౭శుకలుసాం దృష్టిం కృత్యా స (పోవాచ, a 

3-3 మూర్ధాః , యూయ మేతస్య సుఖస స్య పరిణామం న జానీథ. కింపాకరసా 

స్వాదన(ప్రాయ “మేతత్ సుఖం పరిణామమే విషవ దృవిస్యతి. త దహాం కలతమీయం 

స్భ్థయుం 'నావలోక యిస్యామి, సాం పతం వనం యాస్యామి. ఉక్తం చ 

మి త్రం వాల పం, స్వస్థానం య. 

ధన్యా _పై స యే న పళ్య్తి ని చేకభబ్దం, కులకుయమ్ో 14, 

ఏవ చమయుశిధాయ సర్వాం స్తా సాక పరిత్యజ్య 'స HARRIE గతః 

అధ తసికా గతే౬న సి న్నవాని స మేపో మహానసే ప్రవిపో యావత్ , 
కసూకఆకానేణ సాన్యత్ కిఖ్చీ తృమా'సాదితమ్్ తావ దడ ధ్ర జ్వరితక్యాా బున తాడ్యమా నూ 

జాజ్వ్వ ల్యమానశరీరః శబ్దాయమా మో ఒళ్వకుటా 0 ప్రత్యాసన్న వ ise (ప్రవిష్టః తత్ర 

తృణ[యా చుర్యయుకాయాం త్తౌ తస్య (ప్రలుకతః సర్వ (త్రావి వహ్ని జ్వాలా సథా 

సము ఛై ఆ యథా శేచి దశ్వాః శ ఇ పబ్బత్వం గతా శేచి దృవ్టనాని 

త్రో తయిశ్వాఒర్భద్యశరీ కా ఇత శ్చేత శ్చ (హేషమాణా భావమానాః సర్వ మపి 

జనసువమాహా మాకేలీచర్రు. అ (_తాా నరే రాజా 'సవిషాదః శాలిహాగేక్రజ్ఞాకా వెద్యా 

“నా కహోూరాయ (ప్రోవాచ, భోఖ (పోచ్యతా ముసా న. కళ్ళి ద్ద ష్ ల. 

పాయ ౩. తేరపీ శాస్తా9ణి విలోక్య (పోచు?, “దేవన ప్రో క్షమ శ్ర విషయే భజ 

వా శాలిహో(తేణ. యత్, 
ఇ 
ర 

కకీనాం మేదసా దోషో వహ్ని దాహ సముద్భవ; 

అశ్వానాం నాళ మేతి తమః సూరొశ్యేదయే యథా. ఫ్ 

కక్  (కియతా మేత చ్చికిత్సితం (ద్రాక్ యావ దేతే న దాహదోషేణ వికశ్య ని. 

సో౭__ మిత దాకర్ణ్య సమ స్తవానరవథ మాదిష్ట్రవాక్. కిం బహువా 'సశ్వేటప్ "కే చాన 

నివిళాలయయుధలగుడపాసాణాదిఖి ర్వా ్ యపాడిశా ఇవి. 

న ను ను. జో 



wi ఇయ 4 ౨౧౨ పజ్ళుతే [| మ్, 

జై వెజ్ నిమి. కకం చా 

మడ రమే దక్షణ తాం ౦ యో౭[క వ వంళజూం పరనిర్మి తామ్ 
దన్న టన 

ఫయా చా యది చా కామాత్ స స జ్లేయః erm (స్త 
మాం 

న్న జ కేన వృసవాన ₹ణ కొకచిత్ పిపాసాకులేన (భమతా పది నీపణ్ణమణ్లితం సరః 
wr 

వంహపాదితవు, 9 చాషవర్ సూ శె కీ కయా౭౬వలోకయలి తావ ద్యనదరమనషా రాం సె క్షే § 
కనిప )మణమ్, తత ల్ని న్లితమ్,. “నూన మ్మత్ర జలా న్లః 

[ స్ట నీనాల మాదాయ దూరస్థోలపి జలం వీవామి'తథా 

ఒనుష్టికే తవ్యధ్యా (డాకినో నిస. గా ంమ్య రళ్న మాలావిభూాషికక్ళా స్త స మువాచ.. 

కోక అక యః సలిలే (ప్రవే వేశం కరోతి సమే భత్యు ఇతి, త న్నాస్స్ ధూర్త రతర 
స త్ పానీయ మేన విధినా పీబసీ, తత స్తుష్టో ఓపహామ్, (ప్రార్థ 

యన్న వృాదయవాజ్బితమ్.” కపి రావ! “భే కియతీ లే త ఛభకుణళ కిక? స 
ఆహా “కక సహ (సాయు త లక్ష ణ్యపి జల్రవిాన ఛక్షయామి, చావ్యాతేః 

'సృగాలో౬పి మాం దూపయతి.' వానర ఆహా: స్ట మే శేనచి ద్చూపతినా స 

హోత్యన్షం వైెరమ్ి, య జ్యేనాం 5 రత్నమాలాం౦ ము అ తత్ సపరివార మవీ తం 

ఎ పక్కన లోవ నయి తాత సరసి Sh నో౭పి (క్రర్టైేయం 
యన స్తస్య శ్రుత్వా రత్నమాలాం దత్వా (పాహ:-_-- వామి క్ర యత్ జమ చితక 

నవతి తత్ కర్తవ్యమ్” ఇతి, 

వానరో౭పి క! వృకు(ప్రాసాదేహు పరిభమ వనే 
వప పృష్ట శ్చ. “ధే యూధపు భవా నియ నం కాలం కుత్ర స్థితః + pe 
కేద్భగ్ గత్నమాలా కుత్ర లజ్జా? యా దీప్ల్యా సూర్య మపి తిరస స్క_రోతో వానరః 
పాహాః_ “అస్తి కక్రచి దరణ్యే గుష్తతరం మహత్ సరో ధనదనిరితమ్. త్మత్ర 
సూ క్యేలక్టోదిలే కవిచానే యః కశ్చి న్ని మజ్జత్కి స స ధనద(ప్రసాదా దీద్భ గ్రశ్న నూలు 
విళూపషితకజణ్లో నిస్నకలి.” అథ భూభుజా త దె "కర్ణ స వానర; సమారు పృష్ట 
ళం భో యూథాధథ్గిపు కిం సత్య మేతత్ ? రళ్నమాలాసనాథం సరో౭ నీ E స్తీ క్వాపీ? 
హను “స్వామిక వీపు (పత్యవ.తయా మత్కేజ్ఞస్థితయా రత్న మాలయా (ప్రత్యయ 

తే స. రత్న మాలయా [ప్రయోజనం త న్య యా i క మపీ (ప్రేషయ, యేన దర్శ 
నమామి. క ్మృృంత్యా నృపతి రాహః_ “య స త దహాం సపరిజన; స్వయ 

టే Ae యా ౮ (0 a Pal ఫ్ 

శ్ర క "మేస్య్యాపి, రన (ప్రభూతొ నక్నిమాలాః సంపద్య చే ని నానర అవాః=.“ఏవం (కియా 
న్న్న 



అపరీవ్నీత కారిత్వ మ్. క. ౯. ౨౧౩ 

శామ్ తథా౬నుస్టి లే భూపతినా సవా రత్న మాలాలో భేన సక్వే కలతభృత్యాః 

ప్రన్ధీతా 8. వానరో?౭._పీ రాజ్ఞా౬ ౬న్టోలాధిరూథేన స్యోత్సజ్ణ ఆరోపితః సుఖేన పీతి 

ఫూర్వ్వ మానీయలే. అథవా సా ధ్విద ముచ్యతే... 

తృ స్టే చేది నమ స్తుభ్యం యయా విత్తాన్వితా అపి 

అకృ త్యేషు నియోజ్య _ే (భ్రామ్య స్తే దుర్షమే ప్వపి. 17, 

తథా చ ఇచ్చతి శతీ సహ్నస్రం సహ్మసీ లకు మోవాత్కే 

లకూధిప స్తథా రాజ్యం, రాజ్యస్థః స్వర్ణ మివాతే, 78. 

జీర్య న్లి జీర్యత కేశా దసా జీర్య న్లి జీర్యతేః, 

జీర్యత శ్చముపీ, (శ్రోత్రే తృష్మెకా తరుణాయతే. 79, 

అథ తత్ సరః సమాసాద్య వానరః (పత్య్యూపసమయే రాజాన మువాచ,__- “దేవ, 

చ్ యా = రి చు 9 ష్క్ర అ తాకి డితే సూల్యేఒ(త |ప్రవిప్టా నాం సిద్ధి ర్భవతి, తక్ సర్యోలపి జన ఏక దైవ 

(పపిశతు. త్వయా ఫునర్మయా సవా (పవేస్టవ్యం, యేన పూర్వదృష్టస్టాన మాసాద్య 
7 

(పభూశా సే రత్న మాలా దర్శయామి. అథ (ప్రవిహై స్తే లోకాః సర్వే భతీతా రాకు 

సేన. ఆభ తేషు చిరాయమాణోేషు రాజా వానర మావా: “భో యూథాధిపు కి 

మితి చిరాయకే మే జనః? త చ్చు త్వా వానరః సత్వరం వృకు మారుహ్యా రాజాన 

మువాచ._ “భో దుష్ట్రనరప తే, రాతనే నా _వ్లసలిలస్థి తేన భత్నీత స్తే పరిజనః 

సాధితం మయా కులక్నయజం వైరమ్. తే ద్దమ్యతామ్, త్వం స్వా మోతి మత్వా న్నాక్ర 

(పవేళితః, ఈ కం మాన 

కృతే (ప్రతికృతిం కుర్యా ద్ధింసితే (పతిహింసితమ్ 

న త్మ దోషం పక్యామిి దుప్పే దుషం సమాచనేత్. 80, 
జ “బట 

తత్ త్వయా మమ కులకుయః; కృత మయా పున స్తవి ఇతి, 

అ ఛైత దాకర్ష థ్ రౌజా కోపావిస్ట్రః పాతి శేకాకీ యథాయాతమాగే౯ణ 

నిహో_ న్లః అథ తస్మి భూపకతౌ గతే రాకుస స్పృప్తో జలా న్నిష్కు9మ్య సానక్ట 

మిద మావా: 

పాత; శత్రుం, కృతం మిత్తంం, రత్నమాలా న హారితా, 

" నాలేన పీబతా తోయం భవతా సాధు వానర, 81. 

పడు (6 ్ ఆక్ f : అతోఒహం (బ్రవీమి యో లౌల్యాత్ కురు త కర్త" ఇచి, ఏవ ముక్త్వా భూయో 

ఒపి స చకభర మాహః “భే మిక్త్ర, (పేషయ మాం యేన స్వగృహం గచ్చామి. 

చక్రధర ఆవ! “భద ఆపదశ్థ ధనమి త్త్ర్రసంగ్రహః (క్రియ, త నా మేవంవిభం 

తకకార, క్వ యాస్యసి. ఉక్తం చా 



అంక బతుకుతా: 

సనక సాపదం మిత్త్ర)ం యాతి నిస్టురతాం సుహ్బత్ 

య. సేన పాపేన నరకే యా త్యసంశయమ్.” ఏలి, 

సువకసిది రాహః భోఖ 3 స్య చేత ద్యది గమ్యస్థ్టానే శక్తి రృవతి, ఏతత్ పున 

చ జం స న. నాస్తి ర్ల క్ర స్యాప్ త్వ మున్లోచయితుం ట్ ర్ం అపరం 

చి & 

జానామి య ్వ బార్ "గచ్చామి, మా కళ్ళి న్మమా oan! భే _ యత. 

స్తే 

యాద్బకీ వదన ఇ్భయా దృశ్యతే తవ వానర 

ఏకాలేన గృహీతో౭నసీ యం పైతి స స జీవతి,” 88. 

చృక్రభర ఆహః “కథ మేతత్ ? సో౭(బవీత్ .- 

కథా, ౧౦, 

కసి సింక్ న్నగశే భద్రసేనో నాను రాజా (పతివసతి ష్య తస్య సర్వలత.ణ 

సంపన్నా కక్నకరతీ నామ కన్యా౬_స్టీ. తాం కళ్ళి [ద్రాకీసో జిహీర్ద తి. రాతౌవాగ 

తో్యోపభు జే. పరం కృతరకోపధానాం వార్తుం న శక్నోతి, సాలవి త తృమయే 

య మవస్థా మనుభవతి కన్చూదిలి:. ఏవ మతికామతి కాలే కదాచిత్ 

ee మధ్యనిశాయాం గహ హకోణే స్థితః సా౭పి Se క మువాచ.. 

సఖి ప ్యైప. వికాలసమయ్ే నిత్య మ. మాం కదర్థయతి. అస్తి స్త తస్య దురాత్మనః 

is షేధోపాయః కళ్ళ్చిత్ 1 త చ్చ్రుత్వా రాకుఫో౭పి వ్య-ది_న్ల నయత్ . “నూనం య 

ఛా౭౬హాం తే థా౬స్యూ౭పి కల్పి ద్వికాల నామాఒస్యా హా సహార ణాయ నిత్య మే వగ 

చృతి. పరం సో౬_ షే ప్యృ'నాం నార్తుం న శక్య్నోతి. తత్ తౌవ దళ్వరూపం కృత్వా 

ఒశ్వమధ్యగతో నిరీతీ ప్వే కింధూాపః సకిం (పభావ శతి. ఏవం రాతునోటఒళ్య్వరూపం 

కృ త్వాలళ్వానాం మయ్యే తిస్టతి, 

తథా౬నుస్ట్రీ లే నిశీథసమయే రాజగృహ కళ్చి దశ్వచారః (పవిస్థః. స చ 

సర్వా నశ్వా నవలోక్య తం రాకుస మళ్వతమం విజ్ఞా యాధిరూఢః, అ (తాన్షలే 

రావమస శ్రి నయామాస,--- “నూన మేష వికాలనానమూ నూం హారం మత్వా కోపా 

న్నివాన్తు మాగతః. తత్ కిం కరోమి? ఏవం చిన్హయకా సోఒవీ తేన ఖల్టీనం ముఖే 
నిధాయ కళాఘాలేన తాడిత, అథాసా భయ్మత్ర_స 'సమనా। మా మూరల 

కారోటవీ దూరం గత్వా ఖలీనాకర్ష ణే జన తం స్థిరం క్ర రు మారబవాకా, సతు క 

వేగా ప్ గచ్చతి, అథ తం కథా ఒగణితఖలీనాళర్షణం మత్వా చోర శ్చ నయా 

మాస: “అపో 1! వైవంవిధా వాజినో భవ న న్య్యగజితఖలీనాః. త్ర నూన మనే 

నాశ్వరూపేణ రాకు.సేన భవిఠవ్యమ్, త ద్యది కణ్చిత్ పొంసులం ఫూమిదేశల- మవ 

Ca న్ా 
3 



అపరీక్షీత కాకిత్యమ్, కుక, Cer) 

లోకయామిి త డాశ్శానం తత్ర పాకయామి, నాన్యథా మే జీవితవ్య మ సీ” ఏవం 

చి_న్హయత ఇష్టదేవతాం స్మరత స్తస్య సోలక్యో వటవృకుస్య తలే నిష్కాం కః. వారో 
ఒపి వట(ప్రరోహ మాసాద్య త కేవ విలగ్నః. తతో ద్వా వపి తౌ పృథగ్యూతా 
పరమానన్ష భాజి జీవితవిషయే లబ్ధ ప్రత్యాకౌ సంపన్నా. 

అథ తత్ర వకే కళ్ళి (ద్రామీససుహృ ద్వానరః స్థిత ఆసీక్. bs రాకునం 

(త_స్త మాలోక్య వ్యాహృతేమ్. -- “భే మిక్త్శి కి మేవం పలాయ్య కేఒలీక చయేన? 

త్వద్భుమ్యు జయం మానుష 8; భక్వుతామ్.' సో౭పీ వానసరవచో నిశమ్య స్వరూప 

మాధథధాయ శజ్కాతమనాః స్టలితగతి ర్నివృ తః, చారో౭పి కం వానరాహూతం జాతా 
1 ల్లు జాలి ళా చి! 

కో పాత్ తస్య లాజ్టూలం లవమ్బుమానం ముఖే నిధాయ చర్వితవాక. వానరోఓపీ తం 

రా కుసాభ్యధికం మన్యమానో భయా న్నకిజ్చీ దుక్తవాక, శేవలం వ్యథార్లో నిమో 

లితనయన స్షిస్టతి. రాతసోఒపి శం తథాభూత మవలోక్య శ్లోక మేత మపకత్ === 

“యాదృశీ వదనచ్చాయా దృశ్యతే తవ వానర; 

వికాలేన గృహీతోఒ౬స్కి యః పనైతి స జీవతి. 84. 

(కనష్ట్ర త్స 

అద ఇష జ | ల్ని 

తత్ (పేషయ మాం యేన గృహాం గచ్చామి, త్వం పున రనుభు క్షత స్ట్క 

ఏవ లోభవృకుఫలమ్.' చక్రధథరః (ప్రావాః— “గ అకారణ మేకేక్. దైవవకాత్ 

సంపద్య తే నృణాం శుభాశుభ మ్. ఉక్తం చుం 

దుర్ష ద్ర్రీకాటః, పరిఖా సముద్రో, 

రకాంసి యాధ్యా భనదా చ్చ విత్తమ్, 

కాహమ్రంచ య స్యోళనసా (పణీతం, 

స రావణో దెవవకా ద్విపన్నఃః 85. 

తథా -చృ-- అస్థక 8 కుబ్దక కవ (తి_సనీ రాజక న్యకా 

(తయో౭ ష్య న్యాయతేః gay సమ్మ ఖే కర్మణి స్థితే 
86. 

దువరసీది రాహాః “కథ మేతత్ ౯ సోలి బవీత్.— 
ణ థి 

కథా. ౧౧, 

అఆ స్తు తరాపణే మధుఫురం నామ నగరమ్. తత్ర మధుసేసో నామ రాజా 

బభళభరావం తస్య కదాచి ద్విషయ సుఖ మనుళవత ఆతవనీ కన్యా బభూవ. అథ తాం 

(తి 'సనీం జాతం (శ్రుత్వా న రాజూ కజుకినః (పోవా దం య ద్భ్భోక త్యజ్యతా 

మియం (త్రిస్తనీ గత్వా దూశే౬రణ్యే యథా కళ్చిన్న జానాతి. తె చ్చు త్వా కు 

కినః ట్రోచుః.-2మహా రాజు జ్ఞాయతే య దనిస్ట్రకారిణీ త్రిస్తనీ కన్యా భవతి. తెథా౬ 



౨౧౬ పల్బత నన్త్రమ్మ్ 

ఒపి (చావ్మాణా ఆహూయ (పస్ట్రవ్యా మేన లోకద్వయం న విరుద్ధ ద్ద లః యతః, 

యః సతతం పరిప్పచ్చృతి శృణోతి సంధారయ క్యనిశిక్ 

స్య దివాకరకిరకై ర్న లినీవ వివర్ధతే బుద్ధిః. 87. 

తథా చ పృచ్చశేన సదా భావ్యం ea విజానతా 

రావనే సేస్ష 9 గృహీతో౬పి (పక్నా న్యు నుకో ద్విజః పురా, 3 88, 

రాజా౬౬వాః: “కథ మేకర్ * తే (పోచుః.-- 

కథా. ౧౨. 

దేవ కస్మీం శ్చి ద్వనో చ్చేశే చజ్ఞక ర్యా నామ రాకుసః (ప్రతివసతి స్మ. ఏకదా 

కేన భ్రమతాఒటవ్యాం కళ్చి ద్చావ్యాణః సమౌసాదితః. తత స్తస్య స్కద్ధ మారున్యా 
(పోవాచ__ “భోఖ అగో సరో గమ్యతామ్. (బావ్హాణో౭పి భయత్రస్తననా స్త 

మాదాయ (ప్రస్థితః, అథ తస స్య కవులోదరకోవులా పాదా దృష్ట్వా (బాహ్మాణో రాకుస 

మప్ఫచ్చత్ .---- భే కి మేవంవిధా కే పాదా వరీకోములా.. శాకుస ఆహా: 

“భేఖ వత్ మసి, నాహ మార్ష్రపాదో భూమిం స్పృళామి* తత _స్పచ్చు త్వా 

ఒబఒత్మ నో మోతోపాయం చి_నయక సరః (పొ _ప్హః. తతో రాకనే wl 

“భేఇ యావ దహం స్నానం కృత్వా 'బేవతార్చనవిధిం విధా యాగఇ్భామి తావత్ 

త్వయా౭తః స్థానా దన్యత్ర న గ_న్పవ్యమ్. తథా౬నుష్టి తే ద్విజ శ్పి_్చయామాస, 
“నూనం చేవతార్చనవిశే రూక రం మా మేష భతయిష్యతి. త ద్దుతతరం గచ్చామి, 

యే వైప అక్ట్రపాదో న షు పృష్ట మేష్యతిం తథాలనుస్థి తే రాతసో (వతేభజ్ఞ 

భయాత్ తస్య పృష్థం న గతః, అతో వయం (బూమః “పృచ్చశేన సదా భావ్యమ్' 

ఇతి, 

అథ తేభ్య స్త చ్చు9త్వా రాజా ద్విజా నాహూయ (ప్రోవాచ, ళల 

తాహ్గాణా (త్రెస్తనీ మే కన్యా సముత్సేన్నా. తత్ కిం తస్యాః (ప్రతివిధాన మస్తీ న 

వా? తే (పోచుః. “దేవ (కూయ తామ్, 

హీనాజ్లీ వాధికాజ్టీ వా యా భవేత్ కన్యకా నృణామ్ 

భర్తుః స్యాత్ సా వినాశాయ స్వశీలనిధనాయ చం క్ 89, 

యా పున శ్రి స్తనీ కన్యా యాతి లోచనగోచరమ్ 

వీతరం నాశయ 'త్యేవ సా (ద్రుతం న్యాత్ర సంశయః, . 90. 

తస్తా దస్యా దర్శనం పరిహరతు దేవః. తథా యది కళ్ళి దుద్వాహయత్కి త 'దేనాం 

క న మ్మై దత్త్వా స నియోజయిళవ్య ఇతి. ఏవం కృతే ల దృయాలి క 

a, అథ లేహింత ద్వచన మాకర్ష్య స రాజూ పటపహళ బైన సర్వత్ర ఫకోహషణా 

° జా 



'అపరీవీతకారిత్వమ్. క, ౧౨ ౨౧౭ 

'మాజ్ఞాపయామాస.--- “ఆహో! (త్రిస్తనీం రాజక న్యాం యః కళ్చి దుద్వాహయతి స 

సువర్ణలకు మాప్నోతి, 'దేశత్యాగం చం ఏవం తస్యా మాెఘోష ఇజాయాం [కియమా 

ఇకాయాం మహాకా కాలో వ్యతీతః. న కశ్చిత్ తాం (పతిగృహ్లోతి, సా౭౬పి యావనో 

న్ముఖీ సంజాతా సుగు ప్తస్థానన్థీతా యశ్నే న రక్యుమాణా తిష్థతి, 

అథ త కవ నగరే కళ్ళి దష్ట న్పీస్థతి. తస్య చ మన్లరక నామా కుల్లోఒ గ్రోసరో 

తి ర్స్ మం రు aes se ప్ల 6 

యప్టి గాహీ. తాభ్యాం తం పటహశబ్ద మాక స్ట మిథో మ న్హి)తమ్ --- “స్ప ఎల 

ఒయం పటవాః. యది కథ మపి దైవాత్ కన్యా లభ్యతే, తథా సువర్ణ ప్రాప్తి క్చే 

భవతి, సుఖేన సువర్ధప్రాష్వా కాలో |వ్రజితి. అథ యది తస్యా దోపతో మృత్యు 

రృృవత్కి దార్మిద్ర్యోపా క్త స్యాస్య క్లేశస్య వర్యకో భవతి. ఉక్తం చ= 

లజ్జా స్వే హః స్వరమధుర తౌ బుద్ధయో యౌావన,(న్రీః 

కా న్తాసజ్రః స్వజనమమ త" దుఃఖహోని ర్విలా సః) 

ధర్మః శాస్త్రం సురగురుమతిః కౌచ నూచారచినా 

అ ఇ వా లో 

పూర సర్వే జకఠరపీఠరే |ప్రాణిణాం సమ్మవ చన్లిలి 91. 

వవ ముక్త్వూఒ దేన గత్వా స పటహాః స్పృష్ట్రః భోః, అహం తాం కన్యా ముద్వా 

జాయామి యది రాజా మే (పయచ్చ్భతి తత _స్టై రాజపురుపై ర్లత్వా రాజ నివే 

శతమ్, చేవ, అస్థకేన శీనచిత్ పటహాః స్పృష్ట్రః త దత్రే విషయే చేవః (ప్రమాణమ్.” 

రాజా (ప్రాహాః— 

$ ' అ 

అసో వా బధిరో వాపీ క్ట చా ప్యన్ష్యజ్ హాపీ వా 

(పతిగృక్షోశు తాం కన్యాం సలచాం స్యా ద్విదేశజః.' 92, 

అథ రాజా చేశాళ్ కె రతాపురుమై స్తం నదీతీశే నీత్వా సువర్ణ ల క్నేణ సమం వివావా 

కుధినా (త్రిస్తనీం తస దత్త్వా జలయానే విధాయ కైవరాః (ప్రోక్తా. — భే 

-జీళా నరం నీత్వా క స్మీంక్చి దధిష్టానేఒస్థ్రః సపత్నీకః కుబ్బశేన సవా మోచనీయః,? తథా 

ఒనుఫ్థి కే పిజేశ మూసాద్య కస్మింళ్చి దధిస్టానే శైవ రృదర్శితే త్రయా౬వి మూల్యేన 

గృవాం (ప్రాప్తాః సుఖేన కాలం నయ న్లి స్త. శేవల మస్థ క పర్య జ్కే- సుప్త స్తిష్టతి. 

గృవావ్య్యాపారం మ్థరక కలోతి, 

ఏవలీ గచ్భతా కాలేన (త్రి స్తశ్యాః కబ్దకేన సవా వికృతిః సమపద్యత. అథవా 

సా ధ్విద ముచ్య తే. 

యది స్యా చ్భీతలోే వహ్నే శ్చృస్ట్రమా దహానాత్మేక 8, 

సుస్వాదః సౌగరః, డ్ర్రీణాం కేక్ సతీత్వం (ప్రజాయతే. 98. 

a రి (4 అరం కిన వ వ 

ఆఅ శారి త్త్ర్రసన్యా మస్థరకో ఒభిహితేః.--- భోః సుభగ్యు య బ్యేపో ఒస్థః 



౨౧౮ పజ త్ర చ మ్ 

కథంచి చ్వా్యపాద్యకే త దాఒఒవయోః సుఖేన కాలో యాతి. త 'దన్వ్నిష్యతాం 

కత్రచి ద్విపమ్స్ యే నాసె తత్ (ప్రదాయ సుఖినీ భవామి.” అన్యదా కుద్దకేన పరి 

(భమతా మృతః కృష్ణసర్సః ప్రాప్తః తం గృహీత్వా ప్రహృష్టమనా గృవా మ భ్యేత్య 
తా మాహా: “సుభ శే లన ఆయం కృష్ణసర్చః. త చేనం ఖణ్ణశో కృత్వా (ప్రభూత 

కుష్జక్య్యాదెభిః సంసా ర్యాస్మె వికలగే( తాయ మత్సా సమిషం భణిత్యా (ప్రయచ్చ 

యేన (దా గ్వినళ్యతి. యతోఒస్య మత్స్య స్యామిషం సదా (ప్రియమ్. ఏవ ముక్త్వా 

మరక బాహ్యా గతః సా౭ెపీ (పదీప్లే వహ్మ్నా కృస్ణ్యసర్పం ఖర్జుళోః కృత్వా త్మ 

నమూ చాయి గృహవ్యాపా రాకులా తం వికలాశుం 'స్మష్యశ్రయ మువాచ,--- “ఆర్యపుత్త్ర, 

క వాభీస్ట్రం మత్స మాంసం సమానీఠమ్స్ యత స్త్వం స దైవ తత్ పృచ్చసి. తేచ 

మత్చాస్ట వహ్నూ పాచనాయ తిస్ట్రన్తి, త ద్యావ దహం గృవాకృత్యం కరోమి తావత్ 

త్వాం దర్వీ మాదాయ వణ మేకం కౌకా (పచాలయ.,' సో౭పి తే దాకర్ల్య స్చ్ష్ష 

మనా౩ స్పక్యణీ పరిలివాక (ద్రుత ముజ్జైయ దర్వీ మాదాయ (| ప్రమథితు మారబ్బః, 

అథ తస్య మత్స్యాక మథతో విపగర్భ బా ప్పేణ సంస్పృష్ట్రం నీలపటలం 

చతు ర్భా వ్ మగలక్ , అసా వహ్య మై బహుగుణం మన్యమా సూ విశేష స్నే(తాభ్యాం 
శవా బే 5 షార్ 4 జ వ చావు గవాణ మకరోత్. తతో లబ్బదృష్టి రాతి యావత్ పళ్యతి తౌవత్ తకముధ్యే 

కృష్ణసక్పఖక్ణాని శేవలా చ్యే వావలోకయతి. తతో వ్యచిన్మయత్..-- “అహాల్! కి 
మేతత్ ? మమ మత్స్యామిపం కథిత మాసీ దనయా. ఏతాని తు కృష్ణసర్పఖడ్షాని. 
తత్ తావ ద్విజానామి సమ్యక్. (తిస్తన్యా శ్చేతం కిం మము వధోపాయ(క్రమః, 

కుబ్ద'స్య వా? ఉతాహో అన్యస్య వా కస్యచిత్ ౪ ఏవం విచి న్య స్వాకారం గూాహ 

స్టృస్ర్రవత్ కర్మ కరోతి యథా పురా. ఆ తా న్టరే కుబ్దః 'సమాగత్య నిశ్శజ్క తయా 

శి జ్ చ జం 0 సమకం ఒలిజ్తనచుమృనాదిఖి త్ర సనీం సెవితు ముపచక్ర మే, సోఒప్యస్థ _స్తమవలోకయ న్నీ 

యావ న్న కిజ్చీ చ్చ న్ర్రం పళ్యత్సి తావత్ కోపవ్యాకులమ నాః పఫూర్వవ చృయనం 

గత్వా కుబ్బం చరణాభ్యాం సంగృవ్యా సామర్థ్యాత్ స్యమ స్టకోపరి (భమయిత్యా 

తె_స్తనీం హృదయే వ్యతాడయకత్ , అథ కుబ్బ ప్రహా రేణ తస్యా సృృతీయః స్తన ఈఊరసి 

(దవిష్టః తథా బలా న్య స్తకోపరి (భౌమణేన కుబ్దుః పజ్బ్బాతాం గతః. 

ఆతో౭౬వహాం బ్రవీమి “అన్ధకః కుష్టక కెవి ఇతి. సువర్ణ సిద్ధి రాహ:-“భోః) సత్య 
మేతత్. దై వానుకూలతయా సర్వం కల్యాణం సంపద్య లే. తథాలపీ పురోషీణ సతాం 

వచనంకార్యమ్. న ఫున నేవ మేవ యో వర్తతే సత్వ మివ వినశ్యతి, తథా చ,--- 

ఏకోదరాః పృృథ గ్ర్రివా అ స్య్యూన్యఫలభ వీణ?) 

అసంవాతా వినళ్య న్లి భాకణ్ణా ఇవ పక్నీణః, 94, 

చక ధర ఆసా “కథ మేతత్ 1 సోలఒబవీత్ .___ ల అ 

1 ఈ 



పరీవ్సీత కా [త్య మ్, కే ౧౩. ౧౪. 5౧౯ 

కథా. ౧౩. 

కసింశ్నిత్ సరోవరే ఛారణ్ణనామా ప క్న్యేకోద 
కః ప్పథన్న పతివపటి ఇ, తేన చ సమ ప్రతీక పృథస్త్రీవః (ప 

పర్మి భ్రమతా కఖ్చీల్ ఫ ఫల మమృకకల్నం తవ కాకీ పం సంపా జా పక్. 
జో౭పి భక్షుయ న్నిద మాహా: ఎ అపో! బహాకాని మయా ఒమ్నతపాయాశ్లి మాడ 

క ల్లోలాహృతాని ఫ లాని ఛక్షితాని. పర మపూర్వోఒస్యాస్వాడః. తత్ కిం పారిజాత 
కకారి-చన నృ నతేరుసంభవమ్ ? కిం వా క్రీఖ్లకీ డమృతేమయఫల మవ్య శే జే నాప్ ౯ 

తక్ లె ఏవం తస స్య (బువతో ద్వితీ యము ఖే నాలల్సిహితవ్. కేక య చేషకం సో 

న మాషపీ సోకం (పయ, యేన జిహ్నాసాఖ్య మనుళ వావి తిసో కిహనక్టి (పమ 

వక) కాఒభ్సిహితమ్..._. *ఆవయో స్తావ దేక ముదరమ్, ఏకా కృ్తిశ్న చ 
జం పృథగ్భతీ, లేన. వర మనేన శేషేణ (పియా తోప ప్య లే. " ఏవ మనవ్పీథఛాయ గేద శేప 

భారణ్జ్యాః (పద కమ్, సాటవి త్ర దాసాషడ్య (ప్రవృష్టేతమాలి్నళ చుమ్ము = 

నా నేకభాటు పరా బభూవ, ద్వితీయం ముఖం తద్దినా చె చేవ వప భృతి వోజ్సంవ ఇప 

సాదం చ తిష్థతి, అ శా శ్యేద్యు ద్వితీ యముఖేన పిపఫలం |ప్రాష్టమ్, క్ట 

౬పర యూన. న శ్రీం, న. నింపేకు మయా పిపఫుల నూపాదతమ్ 

గరం | మై ౪ 

ఏవం కలే ద్వయో రపి వినాశో భవిష్యతి. ఆ థెవం వవతా Gf అం 

'భ త్నీతమ్. కిం బహునా € డ్వావపి వినా. 

అతోఒవాం బ్రవీమి “ఏకోదరాః పృథగ్టీ్వివాః” ఇతి. ఐక్రధః అవా? కం 

-చుకన్,. త ద్గ్భ గృహమ్, పర మేకాకినా న ౫ గ_స్టవ్యమ్. ఉక్తం చ or గానా! 

ఏకః స్వాదు న భుజ్జోత, వైళః సుప్తేషు జాళ్చాయాన్ , 

ఏకో న నచ్చే డధ్వానం, _నెక a (పచి వ్షరేత్ , ఫర్. 

ఆపి చ,--- ఆపి కాస్ర్రరుపో మానే ద్వితీయ; క | 

కర్మా కేన ద్యతీయే. జీక తం పరినక్షితమ్, ఉత. 

సువర్త సీద్షి రావాః కథ మేతెక్ ఓ సోల[బకపీక్ :... 
శాం ళు 

కథా, ౧౪, 

కసీ స్రీంక్స్ దధిస్టాగో (పాద త్తీనామా హణ చచవసతి న్యం. ఎని పయో 

జనవశా శ్రాఇ సే (ప్రస్థితిః ననూ 
ఛి 

₹కెహూతల.-- “యా దషతె, కథని సాకీ (కణ, 
హా 

ఇ 

Ur 
? త దన్విహ్య తాం కళ్చిద్ది నైతీయ? దవయ న ఆహ "అమ్మా షా భ్ షక భు 

(దవోఒ౬యం మార్తేః. కార్యవళా చీకాకీ సమిమాన్టైమి." అగ హా చ కకష 

అ= Sn ఆద స ల FE a rr i ల జత ఇ ఉస 

సమూ పస్టవాహో వ! సకాశాత కర్ము_ట దూడాయ మా మన వమ ఆన 



౨౨౦--*ోొ నా త్ర మై. 

యది గ క్ల్షవ్వం తీదేష కర్కటోఒవీ సహాయో భవతు, త చేనం గృహీత్వా గచ్చ 

సో౬పి మాతు 'ర్వచనా దుభాభ్యాం పాణిభ్యాం తం సంగ్భవ్యా కర్చూరపుటికామభ్యే 

నిధాయ పాతమభ్యే సంస్థాప్య శీఘ్రం ప్రస్థితః అథ గచ్చకా (గ్రీపోప్మణా సంత పః 
ల ననే అ చ r= రి 

కజ్చీ శ్థార్షప్థం వృకు మాసాద్యు త్ర తవ (పసు పః, అ (తౌ_్టరె ee న్ని గ్లక్య 

సర్ప సఠతమాప మాగతః, సోపి కర్వ్పూరసుగన సహాజ పియ కాల్ తం పరిత్యజ్య 
—o గా | 

వ,స్ప,ం విదా ర్యాభ్య_నరగతాం కర్చూరపుటికా మలిలౌల్యా దభతుయత్. సో౭పీ 

కర్క_ట _స్త ,క్ఫేవ స్టీతః సకా సర్పప్రాణా నపొవారత్ , (బాహ్లణోఒపి యావత్. (1 

(ప్రబుద్ధః పశ్యతి తావత్ 'నమాసేే కృష్ణుసర్బో నిజపొ'క్ళే( కర్పూర పుటికోపరి సీత 

వీస్టలి. తం దృ్వా వ్యచచి_న్హయత్ “కర్కు_కే నాయం హాత్యి ఇతి, (పసన్నో 

భూత్యా౬(బవీత్ ..-- “భక సత్య మబ్టిహితం మమ మా(శ్రా, యత్ ప్రరుషేణ కో౭పీ 

సహాయః కార్యః, నైకాకినా గన్షవ్యమ్, యతో మయా శ్రద్ధానూరిత చేతసా తద్వచన 

మనుస్థ్రి.తమ్, "తే నాహం కర్కు_ కున సర్పవ్యాపాదనా (దతీతేః. అథవా సా ధ్విద 

ముచ్యతే. 

క్షీణః (స్రవతి శశీ రవి వృద్ధో వర్భయతి పౌథసాం నాథమ్, 

అన్యే విపది సహాయా ధనినార (శ్రియ మనుభవ న్ల్యన్యే 91, 

మస్తే తీగ్దే ద్విజే దేవే జెవజే భేపజే గురౌ 

వ నీ భ్ స్వ సీది రృవతి తాద్నశీ 98 యాద్భ భావనా యస్య సద్ బె = . 

ఏవ ముకం సౌ (బ్రాహ్మణో యథాఖిపేతం గతః, అతో ఒహం (బవీమి,-- “అపీ 

జ శ ( అ ల ల “ 
కాప్రురుపో మార్టే ఇతి. ఏవం (శ్రుత్వా సువర్ణ సిద్ది స్త మనుజ్జాప్య స్వగృహం (ప్రతి 

నివ త్హః, 

ఇతి శ్రీవివ్ణుళర విరచి తే పఇ్బుత న్ద్రకేఒ పరీ &ీ తకారిత్వం నామ 

పబ్బుమం త చనం సమా ప్పమ్, 

శుభం భూయాత్. 
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మలి శే ష్ జ్ క (ఇందు ఇతరుల ౫౦థ్రాదులును 
క్ష్ శ్వరవీథ్సి ముత్యాలపేట్క మదరాసు. ౪ చకుగా మ్యుడైంపయిడును.. 

సంస్కృత |గంభములు. 

అమరు కావ్యము...సం. వ్యాఖ్య, తె, పూక్షటీక, 1. 
పంచతం్మతము,. వ, 1-8 అ, హీతోపదశ ము. య. 

దశకుమవూరచరి తము త్త ఖు, 1.4 అం 

ముసుసందేశ ముసం. వ్యాఖ్య. తె, పూక్షటీక = 264 పుం జరు 

మ్మ కమార్క._చరి త, శె, విఫుల టిప్పణము, 12 అ. బిల్హణశారిత, "తె ప్రూూూటీక.5 ఆ. 

భోజ-చరి త__ కె, టిప్పణము. 8 ఆ. క్లైత్తూఇదే టిప్పణము బిప్రులతేరము. 1 మ, 

స్రుప్సబాణవిలాసము సం. వ్యాఖ్య. తె, పూరక్షటీకం § అ. 

రసమంజరి-_భెనుకృతి. శృంగార వి స్తరము, తె పూర్ణ టీక. 12 జ, 

(పియదష్భికానాటిక శ్రీజాక్టకృతి. సం, టిప్పణము, కె, ప్యూటీక. పజ్యా 

ములును గద్యములునుం గా ఆం ధ్రీకరణము సయికము. 1 మ 

నే బ్రమంజరీ సమాసకుసుమావళీ తిజంతమంజరులు.-__ తెనుంగున వివవణము సయికము.6 ఆ* 

భఖ ర్త ్రహరినుభాపి.తము--సం- వ్యాఖ్య, తె. సంపూక్షటీక, పదములును, క,2-కఅ, 

ఆంధ గంభములు, 

'సారంగధరచరి తముపద్యకావ్యము సవ్యాఖ్యానము. రు 1-4 ఆ. 

పియదళర్భికానాటిక ...--వర్స రాజాంత ప్రక రసవ తర చర్మిత్రము సతాత్పర్యము. 6 ఆం 

(పతాపర్ముదీయనాటకము---సటిష్పణము. 1 ఈ. ఉపానాటకము. 10 ఆ. 

ఛాకుంతలనాటకము..__కాళీదాస కృతికి సరియైన తేరు[గ. 2 ఆ. 

పాటక ము రక కకం మాన కనులా పరము:
 8 ఆ. 

(నాటక) (గామ్యభాపా ప్రయాగనిబంధ నము. 
ఏ ఆ, 

కావ్యాలంకార చూడామణి అలంకా౭ము. విన్నకోట సెద్దనకృత. 1 మః 

ఆంధ పసన్న రాఘవ విమర్శ. విరు, 

పారిజాతాపహరణము 4 అ. వూ ఇచే కఇెద్దయ ముక ములది తి ఆ. 

క థాసరిత్సాగర ము. ఆత్యమ్ముతే నీలి వ్యవహార కథలు, 109కి పు, శరు. 

కనా ఇదే పూర్వభాగము రు, 2.2 అ, ఉక్తంభాగము రు. శకి అ. 

ఇ wa - చ క్షే ర్ం 

జావవాసిషప్ట రానాయ ణము, పద్యకావ్యము, 


